
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

 
MEMÓRIA DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE INTEGRIDADE 

 

Data: 29/08/2018 Hora: 10:00 h Local: Sala da Reitoria 

Tema: Plano de Integridade 

Participantes: Loreine Hermida da Silva e Silva; Bárbara; Evelyn Goyannes Dill Orrico; 
Mônica Vale de Carvalho; Thiago da Silva Lima; Leonardo Villela de Castro; Sidney Cunha de 
Lucena; Adriano Gonçalves Alves; Flávio Leal da Silva; Márcia Valéria da Silva de Brito Costa; 
Liliana Angel Vargas; Renata Leão Assumpção; Carmen Irene Correia de Oliveira; Patrícia 
Horvat; Eliezer Pires da Silva. 
Assuntos 

1) Plano de Integridade 

 

Tópicos Relevantes: 

 Justificativa de ausência do Pró-Reitor de Graduação - prof. Alcides Wagner 
Serpa Guarino; do Decano do CCJP – prof. Benedito Fonseca e Souza 
Adeodato; da Presidente da Comissão de Ética – Profa. Cibeli Reynaud. 

 O Plano não atende as normas e o manual da CGU.  Não demonstra o que é 
executado financeiramente. Muito minucioso. Chega em nível da relação 
aluno-professor. Não se tem as normativas para enviar sugestões. Não foi 
possível na reunião do CCH dar maiores informações aos professores por falta 
de elementos. (Leonardo Villela) 

 Deveria ser um plano sucinto, genérico. Objetivo e direto (Patrícia Horvat) 

 A Comissão deveria fazer a divulgação dos atos normativos que propiciam o 
plano. Algumas propostas foram apresentadas para o Centro,  (Sidney Lucena) 

 O plano deveria apresentar uma análise crítica e criteriosa do uso da verba 
pública (Leonardo Villela). 

 Esclarecimento que a Comissão está funcionando com subcomissões. Trabalho 
em parceria com a Comissão de Ética. Reuniões sobre  como executar a 
exigência de sigilo nos processos. Na reunião das subcomissões possibilita-se a 
participação de especialistas (Loreine Hermida). 

 Distribuição de documentação dos trabalhos da Comissão, onde constam os 
atos normativos (Loreine Hermida). 

 Redução do conteúdo institucional no plano final e divulgação da nova minuta 
para trabalho de forma reduzida (Márcia Valéria) 

 Esclarecimento do atendimento das 4 (quatro) fases do programa, 
apresentando o fluxo do nepotismo, de conflito de interesses e de denúncias, 
conforme exigido pela CGU. Distribuição do material enviado (Loreine 
Hermida). 

 Sugestão: divulgação das memórias das reuniões (Mônica Vale) 



 Sugestão: Pasta da página da Proplan denominada Comissão de Integridade, com 
todos os atos da Comissão (Loreine Hermida) 

 Sugestão: Que os atos normativos sejam disponibilizados nessa página (Leonardo 
Villela). 

 Sugestão: Alteração dos prazos para envio de propostas, por e-mail para agilização,  
pela presidência da Comissão (Loreine Hermida). 

 Fechamento da Reunião: 12:30 min. Duração: 2: 30 min 

 

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


