16/02/2022 13:40

SEI/IFCE - 2655769 - Ata de Reunião

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO Nº 2655769 - SECON
Ao décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 14:15min, mediante
videoconferência, reuniu-se o Comitê de Governança, em encontro convocado e presidido pelo Reitor,
Prof. José Wally Mendonça. Fizeram-se presentes os seguintes participantes: Ana Caroline Cabral, Ana
Claudia Uchoa, Daniel Ferreira, Danilo Reis, Francisco Alberto da Silva, Glauter dos Santos, Joelia
Marques, Marcel Ribeiro, Mario Wedney, Milena Mendes, Robson da Silva, Stenio Wagner Pereira,
Ulisses Costa, Vladia de Sousa, Cristiane Borges, Rejane Tavares e Ivam Holanda. Dando início à reunião
o presidente saudou a todos e informou que a reunião é para falar um pouco sobre o questionário da TCU,
posse dos novos membros do comitê e assuntos gerais sobre a governança, em seguida ele ressaltou a
importância dos órgãos de controle para a instituição. O Sr. Glauter justificou a ausência do Pró-reitor de
Administração Prof. Reuber Saraiva. Em seguida a Sra. Vládia informou que está de férias e que o Sr.
Alberto irá substituí-la e que ele dará prosseguimento ao acompanhamento das respostas do questionário
pelas áreas afins. Em seguida Sra. Vládia falou que em conjunto com a Sra. Milena irão apresentar os
objetivos deste acompanhamento pelos órgãos de controle e sobre o questionário que teremos que
responder. Em seguida a Milena apresentou o relatório consolidado que foram enviados nos anos
anteriores, exemplificando a forma, o objetivo e a fundamentação das respostas que serão registradas no
questionário. Em seguida os presentes tiraram algumas dúvidas acerca do questionário, sobre a sua
periodicidade e informações necessária para constar no mesmo. Em seguida o Sr. Stênio exemplificou
algumas outras instituições que também respondem esse questionário. Posteriormente foram discutidos e
tratados os pontos do questionário. Decidiu-se que os setores permanecerão com a divisão sugerida pela
Sra. Vládia. Ficaram estabelecidos os seguintes prazos: 24 de maio será feita a primeira análise após as
respostas de cada setor e dia 28 de maio ficará como a entrega final do questionário. Conversou-se
também sobre a criação de uma ferramenta para acompanhamento desses indicadores.Em seguida o
presidente agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião às
15:05h. Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos, secretariando os trabalhos, lavrei a
presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente.
JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES
Presidente do Comitê de Governança
EMANUELLE ANDREZZA VIDAL DOS SANTOS
Secretária dos Conselhos
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