
  

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES  

 
 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

Data: 30.09.2021 

Número da Ata: 07/2021 

Local: Microsoft Teams (https://cutt.ly/4EYmp32) 

Pauta: 1 – Aprovação da Ata de reunião Anterior; 2 - Análise e Aprovação do Plano de 

Gestão de Riscos e Controles da UFS; 3 - O que ocorrer. 

PARTICIPANTES 

Fred Amado Martins Alves, Gustavo Torres de Brito Daier, Jefferson David Araújo Sales, 

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda, Patrícia Tavares de Araújo.  

Ausências justificadas: Adriana de Lima e Rivaldo José Rodrigues de Lima.  

 

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES 

Discussões: Aberta a reunião, o coordenador Marcos Vinícius iniciou os trabalhos com 

a deliberação sobre aprovação da Ata de reunião anterior (Ata nº 06/2021 de 30/07/21). 

Passando ao segundo ponto de pauta, o coordenador apresentou o resultado do 

trabalho elaborado pelo grupo de trabalho responsável pela elaboração do Plano de 

Gestão. A discussão se concentrou no item relativo ao plano de ação para a execução 

da gestão de riscos. O membro Jefferson Sales destacou a necessidade de se especificar 

o prazo das ações e ajustar a quantidade de tarefas ao tempo previsto além de definir 

os responsáveis pelas ações.  Fred Amado concordou com a necessidade de ajuste de 

prazos e periodicidade de implementação do plano. Sugeriu que, por ser o primeiro 

plano, poderia ter periodicidade de um a dois anos. Indagou que com a adoção de um 

plano com periodicidade mais curta é possível verificar o que pode ser melhorado e o 



 

que pode ser mantido nos próximos anos. Considera que um plano até 2025 algo muito 

elástico e que a Universidade deverá elaborar planos estratégicos anuais os quais 

poderiam servir de referência para a gestão de riscos. A membro Patrícia Tavares 

concordou com a revisão dos prazos e a especificação das metas, sugerindo trabalhar 

com metas mais realistas, estando de acordo com a capacidade operacional que a UFS 

tem para a gestão de riscos. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se o 

comparecimento de todos, declarando encerrada a reunião e eu, Marcos Vinícius 

Nascimento Gonzalez Castaneda, para constar, lavrei a presente ata, que será 

submetida para aprovação dos participantes.  

Deliberação: Aprovação da Ata nº 06/2021 de 30/07/21. Convocação de nova reunião 

com os membros responsáveis pela elaboração do Plano para revisão e ajustes 

sugeridos e posterior convocação extraordinária do Comitê para aprovação do Plano. 

 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 30 de setembro de 2021.  

 

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda 

Coordenador  
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Patrícia Tavares de Araújo 


