
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

 
MEMÓRIA DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE INTEGRIDADE 

 

Data: 21/08/2018 Hora: 10:00 h Local: Gabinete da Proplan 

Tema:  Abertura de UAP na Comissão de Ética e Integridade 

Participantes: Loreine Hermida da Silva e Silva (CI) e Paulo Roberto Pereira dos Santos 
(DTIC) 

Assuntos  
1) UAP e SIE 
2) Início do Processo 
3) Finalização do processo 

Tópicos Relevantes:  

 O processo deve ser aberto pelo Arquivo Central, uma vez que a sua 
estruturação já foi feita e a Universidade já possui UAPs em funcionamento 
(Loreine Hermida) 

 É preciso acelerar o processo que aquisição dos Storages, pois temos 
problemas de armazenamento (Paulo Roberto) 

 Precisa-se atualizar o contrato com prestadores de serviços do SIE (Paulo 
Roberto) 

 Depois do processo agilizado e tendo a UAP aprovada, a COPLADI assim que o 
processo chegar na Proplan, insere a unidade na árvore do SIE  (Loreine 
Hermida) 

 Essa UAP passará a fazer parte da estrutura do Arquivo Central (Loreine 
Hermida) 

 Não se deve esquecer que precisamos agilizar também o NUP para a 
implantação do processo eletrônico na Universidade (Paulo Roberto). 

 A Comissão de Integridade também poderia ter uma UAP para garantir o sigilo 
dos seus processos (Loreine Hermida). 

 Não se faz necessário criar uma capa para os processos eletrônicos (Paulo 
Roberto). 

 Plataforma específica para as comissões, tendo em vista o corte de verbas do 
governo federal é quase improvável que consigamos (Loreine Hermida). 

 O SIE pelo fato de permitir a anexação de documentação serve muito bem para 
as ações da Comissão de Integridade e de Ética. 

 Precisaremos fazer um fluxo de tramitação interna e dar divulgação por meio 
de Uma Ordem de Serviço (Loreine Hermida) 

 Fechamento da Reunião: 12:00 h. Duração: 2 horas 

 

Memória anotada por Loreine Hermida da Silva e Silva 
Presidente da Comissão de Integridade 


