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1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Governança, 

Integridade e Transparência – 

SGIT, foi instituída por meio da 

Portaria Reitoria n° 333/2020, de 

13 de agosto de 2020.  

A SGIT é um órgão de 

assessoria vinculado diretamente 

à Reitoria da Universidade da 

Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, 

com natureza técnica, consultiva, 

responsável em propor ações e 

políticas institucionais sobre 

Governança, Riscos e Integridade. 

É responsável ainda pelo 

monitoramento das ações 

desempenhadas pelos órgãos de 

apoio à Integridade, além de 

orientar as unidades e direcionar 

quanto às ações de transparência 

ativa da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora sua criação date de 

2020, a secretaria ainda carece de 

definição clara de sua área de 

atuação, bem como a organização 

de seus fluxos de trabalho e 

estruturação de uma equipe.  

O planejamento proposto 

para o ano de 2022 elenca um 

conjunto de ações não somente 

com a perspectiva de atender às 

demandas que recaem sobre a 

responsabilidade desta Secretaria, 

mas também de institucionalizar a 

unidade, para que de fato ela 

consiga atingir os resultados 

desejados e responda de maneira 

eficiente aos propósitos que 

justificaram a sua criação. 

 

 

http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/PORTARIA-REITORIA-N%C2%BA-333-DE-13-DE-AGOSTO-DE-2020.pdf
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2. A UNIDADE 
 

Desde a sua criação, a Secretaria passou por alguns processos de mudança na 
equipe de trabalho, fato que impactou fortemente na consolidação da unidade e no 
desenvolvimento das atividades. Uma nova equipe de trabalho entrou em atuação 
em dezembro de 2021.  
 
 
2.1. Equipe: 
 

Atualmente a unidade é composta pela seguinte equipe de trabalho: 
 

 ADRIANA GONÇALVES 
Cargo/Função: Secretária Executiva/ Chefe de Secretaria 
 

 LARISSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 
Cargo/Função: Assistente em Administração 
 

 
Dado o volume e a complexidade das atividades atribuídas a esta unidade, 

percebe-se a necessidade de incremento da equipe, tomando por base inclusive a 
experiência de outras universidades que possuem unidades com atividades análogas. 

 
 
2.2. Estrutura física: 
 

A partir de esforços conjuntos para a disposição de uma estrutura física para 
funcionamento da SGIT, em janeiro de 2022 a secretaria passou a contar com uma 
sala, com estações de trabalho devidamente equipadas, situada no Campus da 
Liberdade, Bloco Administrativo I, sala nº 32.  
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3. CAPACITAÇÃO 
 

Por definição, capacitar é o ato de tornar apto, habilitado; é a preparação, 
ensino, conhecimento dados a alguém para que essa pessoa desenvolva alguma 
atividade especializada. 

 
Considerando que o campo de atuação da secretaria é vasto e que as temáticas 

envolvidas são amplas, salientamos a necessidade de capacitação como parte do 
processo formativo da equipe.  

 
Os cursos de capacitação ofertados de forma gratuita, em geral por Escolas do 

Governo, serão considerados como primeira opção. Entretanto, alguns cursos são 
básicos e servem para se ter uma noção geral.  Desse modo, para se aprofundar em 
alguns temas, é necessário o investimento em cursos pagos. Logo pondera-se pela 
priorização na capacitação deste grupo de servidores.  

 

 
 Para além de cursos formais, outra prática que pode se mostrar eficaz é 

a realização de visitas técnicas em outras universidades. Embora o contexto 
pandêmico que enfrentamos, inviabilize essa ação no momento atual, acreditamos 
que ela pode ser considerada para um futuro próximo. 

 
 
 
 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Treinamentos internos (PAC Unilab - Plano 
Anual de Capacitação);

Cursos de capacitação ministrados pela 
CGU e TCU;

Cursos ofertados em escolas do governo 
(gratuitos);

Cursos oferecidos por outros órgãos ou 
empresas (gratuitos ou não).

TEMÁTICAS

Diagnóstico e Mapeamento de Processos 
Organizacionais;

Plano de dados abertos; 

Gestão de Riscos em Processos de 
Trabalho;

Fundamentos da Integridade Pública;

Alinhamento de Governança: Estratégia, 
Processos e Riscos;

Demais temas relacionados à area de 
atuação da unidade.
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4. BASE LEGAL  
 

Conforme o Decreto nº 9.203, 22 de novembro de 2017, que instituiu a Política 
de Governança da Administração Pública Federal, governança pública diz respeito a 
um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 
para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. 
 

Na Unilab, a Secretaria de Governança, Integridade e Transparência está 
posicionada como uma das instâncias internas de apoio à governança.  

 

Fonte: Relatório de Gestão Unilab – 2020, p. 23. 
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4.1. Principais legislações que norteiam as ações da SGIT: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017.

• Altera o Decreto nº 9.203, de 22 novembro de 2017, que dispõe sobre a política de
governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Decreto nº 9.901, de 08 de julho de 2019.

• Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do
poder executivo federal.

Instrução normativa conjunta MP/CGU nº 01 de 10 de maio de 
2016.

• Estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a
estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade e
dá outras providências.

Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018.

• Altera a Portaria CGU nº 1.089, de 25 de abril de 2018.

Portaria CGU nº 57, de 04 de janeiro de 2019.
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5. PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM REALIZADAS EM 2022 E SEUS 
OBJETIVOS 
 

Em 2021, o Tribunal de Contas da União – TCU realizou uma avaliação para 
acompanhamento do perfil de governança organizacional e gestão públicas de 
organizações. Os dados do iGG 2021 compreendem o perfil integrado de governança 
e gestão – iGG. 

 
Segundo o TCU, este diagnóstico tem como objetivo colaborar para que as 

Instituições Federais de Ensino – IFEs possam aprimorar a governança, a gestão de 
riscos e os controles internos, podendo servir como ferramenta de grande utilidade 
para implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em 
consonância com os normativos, princípios e as diretrizes do assunto. 

 
 

Práticas relacionadas aos mecanismos de governança 

 
Fonte: Referencial Básico de Governança (RBG), 3ª edição, p. 52. 
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As ações propostas para o exercício de 2022, consideraram as possibilidades 

de melhorias apontadas nos índices do iGG 2021, a legislação aplicável ao conjunto 
de atividades desenvolvidas pela secretaria, as pendências encontradas no setor ao 
final do exercício de 2021, bem como o quantitativo de servidores em exercício na 
unidade.  

  
Cabe salientar que o trabalho não se limita ao conjunto de atividades 

propostas, uma vez que surgem demandas extraordinárias que requerem 
tratamento pontual e tempestivo.  

 
A seguir, apresentamos um quadro com as principais ações da Secretaria de 

Governança, Integridade e Transparência da Unilab para o exercício de 2022: 
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5.1. Quadro de ações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID AÇÃO OBJETIVO 
PRAZO/ 

PERÍODO 
OBSERVAÇÃO 

1 
Tratamento de demandas 
extraordinárias 

Atendimento de diligências dos órgãos de 
controle externos  

Tempestivo Ação realizada por demanda 

2 Benchmarking em outras Universidades  
Captação de boas práticas nas temáticas 
de governança, gestão de riscos e 
integridade, para implantação na Unilab 

Contínuo 

Ação ocorrerá por meio de 
reuniões para trocas de 
experiências e futuramente 
com visitas técnicas 

3 
Acompanhamento do Programa de 
Integridade da Unilab e emissão de 
relatórios semestrais 

Atendimento de exigência legal da CGU, 
que realiza monitoramento semestral 
 
  

fevereiro/2022 e 
julho/2022 

Para envio à CGU-
Regional/CE 

4 
Plano de ação sobre transparência nas 
fundações de apoio  

Ação para atendimento de 
recomendações da Auditoria Interna, no 
item "Transparência no relacionamento 
da Unilab com as fundações de apoio", 
observando o Acórdão nº 1178/2018 - 
TCU – Plenário 

abril/2022 
Propor revisão da Resolução 
Consuni/Unilab nº 41/2021 
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5 
Encaminhamento e acompanhamento 
dos Processos do Grupo de Trabalho dos 
Atos Normativos - GTAN 

Força-tarefa para despacho e 
acompanhamento dos processos 
encaminhados às unidades responsáveis 
pela revisão dos atos normativos, em 
atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28 
de novembro de 2019 

abril/2022 

A unidade encontra-se com 
um gargalo de processos 
pendentes relativos a esta 
ação. 

6 
Conclusão do Plano de Dados Abertos - 
PDA da Unilab 

Atendimento de exigência legal, 
conforme Decreto nº 8.777, de 11 de 
maio de 2016 
 
  

até o final do 1º 
semestre/2022 

O PDA da Unilab está com 
vigência expirada. Esta ação 
está em andamento de 
desde 2021 e está sendo 
realizada por um grupo de 
trabalho coordenado pela 
SGIT 

7 
Conclusão do Regimento Interno da 
Secretaria de Governança, Integridade e 
Transparência da Unilab 

Apresentar proposta de regimento para 
aprovação em instância competente. 

maio/2022   

8 
Implantação do sistema e-Agendas na 
Unilab 

Atendimento de exigência legal, 
conforme Decreto nº 10.889 de 09 de 
dezembro de 2021 
 
  

outubro/2022 
Ação deverá ser 
desenvolvida por um grupo 
de trabalho 
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Realizar estudo de um normativo 
institucional (a ser definido com a 
Reitoria) 

Observar a adequação legal do normativo 
e elaborar relatório analítico para 
subsidiar a gestão quanto a necessidade 
de adequação/revisão, ou não, do 
normativo analisado 

2º semestre/2022 
Esta ação está disposta como 
uma das metas do 
PDI/Unilab 2022-2026 

10 
Revisão do Plano de Integridade da 
Unilab 

Atualizar o Plano de Integridade da 
Unilab que teve sua aprovação em 2019 e 
desde então não foi revisto 

2º semestre/2022 

Ação deverá ser 
desenvolvida em conjunto 
com as instâncias de 
integridade da Unilab  

11 
Trabalhar numa proposta de uma 
Política de Gestão de Riscos da Unilab 

Normatizar, implantar e sistematizar a 
gestão de riscos na Unilab 

2º semestre/2022   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Planejar, por definição, significa organizar plano ou roteiro, 
programar, projetar. Neste sentido, este planejamento de atividades será 
um documento norteador das ações desta secretaria para o ano de 2022, 
organizado por lista de prioridades.  

 
Entretanto, ressalta-se que fatores externos não programados 

podem ocasionar alterações no cronograma e/ou na execução de alguma 
atividade. Além disso, pondera-se que novas ações podem surgir a partir de 
decisões internas da instituição, bem como por demanda de órgãos 
externos de controle.  
 

Além da necessidade de reforço na equipe, outro grande desafio 
enfrentado é a ausência de definições claras das competências desta 
secretaria, tendo como consequência a atribuição de tarefas que tiram o 
foco da sua atuação primordial, que seria de monitoramento, para tarefas 
de execução, que deveriam ser realizadas por outras áreas. Como exemplo, 
temos as ações atribuídas à SGIT na Resolução Consuni/Unilab nº 41/2021, 
de 20 de agosto de 2021. Neste sentido, ressalta-se que é imprescindível o 
apoio da alta gestão para corrigir e evitar equívocos dessa ordem.  

 
 O investimento em capacitação para o setor também é outro 

aspecto relevante para a consolidação e desenvolvimento da unidade. Em 
contrapartida, a equipe desta secretaria trabalhará com o maior empenho 
possível para alcançar os objetivos traçados e desenvolver as ações aqui 
descritas. 

 
Por fim, espera-se que ao final do exercício 2022 a Secretaria de 

Governança, Integridade e Transparência tenha se consolidado como 
instância interna de governança e que as ações por ela executadas possam 
fortalecer os mecanismos de governança organizacional pública na Unilab.  
 
 
 

Redenção, 31 de janeiro de 2022. 
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