
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
GABINETE DO REITOR 

DIRETORIA DE EDITORAÇÃO, COMUNICAÇÃO 
E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Comunicação e Transparência 
realizada em 14 de setembro de 2021, às 14h30min. 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14h30min, através 1 

da Sala Virtual <https://meet.google.com/czf-ship-vwv>, deu-se início à Reunião 2 

Ordinária do Comitê de Comunicação e Transparência sob a presidência da Prof.ª Dr.ª 3 

Maíra Carneiro Bittencourt Maia, e contando com as presenças dos demais membros: 4 

Adrine Cabral Casado (ASCOM/COMUNICA), Alexsandra Menezes da Cunha Farias 5 

(OUVIDORIA), Prof. Dr. Andrés Ignácio Martinez Menéndez (STI), Jucilene Alves Correia 6 

(OUVIDORIA), Prof. Luís Américo Bonfim (Programa Editorial), Prof. Dr. Marcos Cabral 7 

de Vasconcelos Barreto (OUVIDORIA), Romário Carlos Vieira da Silva (PROAV), Profa. 8 

Dra. Thais Ettinger Oliveira Salgado (PROGEP). Havendo quórum legal, a presidente 9 

declarou aberta a reunião, que seguiu com a pauta:  1. Informes Profa. Maíra Bittencourt 10 

informou que a Política de Comunicação e Transparência foi aprovada em todas as 11 

instâncias da universidade e enfatizou a necessidade de divulgação para toda a 12 

comunidade acadêmica 2. Conselho de usuários. A profa. Maíra passou a palavra para 13 

Alexsandra Farias fazer a explanação do ponto e foi informado que foram cadastrados 14 

de 10 a 12 serviços, em sua primeira etapa. Porém, o cadastro foi negado, pois precisaria 15 

integralizar todas as etapas subsequentes para efetivar o serviço. Posto que já estão 16 

catalogados mais de 100 serviços, Alexsandra pontuou que não seria possível somente 17 

uma pessoa operar este trabalho, momento em que Jucilene Correia se colocou à 18 

disposição para colaborar. Logo após, o prof. Marcos Cabral também fez um panorama 19 

da situação e enfatizou que terá de haver um engajamento para que haja o 20 

preenchimento do número mínimo de conselheiros, visto que em outras universidades há 21 

uma dificuldade para esse recrutamento, e após essa etapa, a fase de “pesquisas” junto 22 

a estes conselheiros. Para contornar essa problemática, ele sugeriu divulgação com 23 

apoio da ASCOM e Adrine Cabral explanou que é importante listar alguns serviços no 24 

momento do chamamento para que haja um maior engajamento. Alexsandra mostrou em 25 

tela uma enquete piloto do IFMG utilizada para o momento posterior ao recrutamento dos 26 

conselheiros. Todos concordaram com as sugestões e encaminhamentos. 3. Portal UFS 27 

abas "comunicação" e " transparência" Prof. Maíra explanou em tela a aba “Acesso à 28 

Informação” ligada à “transparência” e fez a análise de cada um dos campos. Explicou 29 

ainda sobre a demanda do Ministério Público Federal em relação às ações afirmativas 30 

étnico-raciais, onde há necessidade de um espaço para cartilhas e vídeos para pessoas 31 

que querem concorrer a estas vagas e ainda para denúncias relacionadas. O prof. Marcos 32 

e Jucilene Correia chamaram atenção para o fato da CGU obrigar que a porta de entrada 33 

seja “Acesso à Informação” e que dentro dele, há outros grupos obrigatórios, sendo 34 

preciso a análise para que inclua qualquer outro campo que não contrarie as normas da 35 

CGU. O prof. Andrés Menendéz também se manifestou a favor das sugestões e dos 36 

cuidados que o prof. Marcos colocou. A profa. Maíra retomou a palavra e questionou se 37 

há a necessidade de inclusão de algum outro campo. Adrine Cabral sugeriu incluir o 38 

campo “Ações afirmativas e comissões”. Prof. Marcos também sugeriu incluir o campo 39 

“Ouvidoria” num local de maior visibilidade dentro do Portal, para que o usuário tenha um 40 

acesso mais direto. A prof. Thaís sugeriu incluir em ícones separados “LGPD” e “LAI” 41 

para que haja uma maior visibilidade de ambos. E Jucilene sugeriu que o campo 42 
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“Conselho de Usuários” fique em algum local fixo dentro da página, como ocorre em 43 

outras universidades, para que haja um maior engajamento dos conselheiros. Por fim, 44 

profa. Maíra informou que irá disponibilizar o link com a parte de “Acesso à Informação” 45 

e “Transparência” para que cada um analise e contribua da melhor maneira.    4. O que 46 

ocorrer  Não houveram pontos discutidos neste item. Nada mais havendo a tratar, a 47 

Profa. Dra. Maíra Carneiro Bittencourt agradeceu a presença de todos, encerrou a sessão 48 

e para constar, eu, Anderson Gomes de Souza, Assistente em Administração, lavrei a 49 

presente ata que após lida e aprovada será assinada em reunião subsequente. São 50 

Cristovão, 14 de setembro de 2021. 51 


