
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA 

DA UFPI  DO ANO DE 2022  

 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de abril do ano de dois mil e vinte e 

dois, estiveram reunidos os membros do Comitê Interno de Governança da UFPI:  

Reitor Gildásio Guedes Fernandes, presidente do Comitê, e demais membros: 

Viriato Campelo, Luís Carlos Sales, Evangelina da Silva Sousa, Ana Beatriz 

Sousa Gomes, Mônica Arrivabene, Luís de Sousa Santos Junior, Everaldo 

Moreira da Silva, Juscelino Francisco do Nascimento, Edmilsa Santana de 

Araújo, Eliana de Sousa Alencar, Edmilson Miranda de Moura, Edna Maria 

Goulart Joazeiro, Arquimedes Cavalcante Cardoso, Nícia Bezerra Formiga Leite, 

Virginia Tamara Muniz Silva, Lívia Fernanda Nery da Silva e Jaclasson Machado 

Veras. Também estiveram presentes o Diretor do Colégio Técnico de Teresina, 

Francisco Ednaldo Pinto Mousinho; a Diretora de Governança, Cleânia de Sales 

Silva;  o Coordenador de Planejamento Administrativo da DGOV/PROPLAN, 

Airton Júnior Vieira dos Santos; o Prefeito Universitário, Alessandro Rhadamek 

Alves Pereira; a Superintendente de Recursos Humanos recém empossada,  

Flávia Lorenne Sampaio Barbosa; a Superintendente de Comunicação Social 

pro-tempore, Danielle Santos Maciel; o Diretor do Centro de Tecnologia recém 

nomeado, prof. Marcos Antônio Tavares Lira;  o representante da Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura, Walton Valdomiro Luz; o Coordenador de Desenvolvimento 

e Acompanhamento Curricular, Francisco Newton Freitas; e o  Coordenador 

Geral de Graduação, Eliéser Idalino Rodrigues.  O presidente do Comitê, Prof. 

Gildásio Guedes Fernandes, iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes 

e informando a pauta a ser discutida. Em seguida, passou a palavra para a 

Diretora de Governança que apresentou os  fundamentos legais da governança 

pública e do Comitê Interno de Governança, a composição, as atribuições e as 

demandas do respectivo Comitê. Na oportunidade, o prefeito universitário 

indagou sobre a não participação da PREUNI na constituição do  Comitê Interno 

de Governança da UFPI, sendo esclarecido, pela Diretora de Governança, que 

a DGOV, em processo de  revisão da Resolução CONSUN/UFPI Nº 26/2018 que 

instituiu o respectivo Comitê, tinha constatado o problema, já havia proposto a 

inclusão da PREUNI e de outras unidades, como Correição, Ouvidoria e 

Integridade, no Comitê e está elaborando minuta de atualização da Resolução 

em pauta. Em continuidade, a diretora destacou a necessidade de atualização 

da matriz de riscos da UFPI e da constituição de um Grupo de Trabalho a ser 

indicado pelos membros do Comitê. Apresentou, ainda, algumas ações a serem 

realizadas, pela DGOV/PROPLAN, no que tange à governança na UFPI e ao 

Comitê Interno de Governança, bem como o calendário de atividades a serem 

realizadas para a atualização da matriz de risco e a política de gestão de risco, 

o qual foi ratificado pelos presentes. O coordenador de Planejamento 

Administrativo (DGOV/PROPLAN) apresentou a matriz de riscos da UFPI 

elaborada em 2019, explicando alguns itens da matriz, seus conceitos, a 

mensuração de riscos e as medidas de tratamento, destacando a necessidade 

de sua atualização e o papel dos gestores das unidades administrativas e 

acadêmicas da UFPI nesta tarefa. Em seguida, passou-se para a constituição do 



Grupo de Trabalho, sendo alguns nomes indicados na reunião e outros para 

serem indicados no dia 25/04/2022, até as 12h, através do email 

airton@ufpi.edu.br, conforme solicitação de alguns membros do Comitê.  A 

Diretora do Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL) manifestou a 

necessidade de participação, no GT, de outros Centros de Ensino, em 

contraposição à ideia de ter apenas um representante destes. Argumentou que 

o CCHL, por exemplo, é um centro muito diverso, de grande capilaridade e que 

tem suas especificidades, as quais deverão ser expostas e discutidas na 

elaboração do documento. A posição da diretora foi defendida pelo Presidente 

do Comitê, ficando, portanto, em aberto o número de unidades a serem 

representadas no GT, conforme seus interesses e possibilidades de 

participação. Por fim , a Diretora de Governança agradeceu a presença de todos, 

informou sobre o final de gestão da Diretora do CT destacando sua contribuição 

par o centro e para a UFPI e destacou a presença do novo Diretor eleito e recém 

nomeado, desejando-lhe uma exitosa gestão. O vice-reitor finaliza  a reunião por 

não haver mais nada a tratar. Para registro e para os devidos efeitos legais, 

lavrou-se a presente ata, a ser lida e, se em conformidade, assinada pelos 

presentes na reunião.  
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