
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

GABINETE DO REITOR

 

PORTARIA Nº 2834, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, no uso de suas
atribuições legais;

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 23110.057635/2018-74,  do Decreto nº
9203, de 22 de Novembro de 2017 e o disposto na Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018, do Ministro
de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União,

 

RESOLVE:

 

1. INSTITUIR o Plano de Integridade da Universidade Federal de Pelotas.

2. O Plano de Integridade é um documento que contém um resumo das medidas que
devem ser implementadas pelo órgão entidade para prevenir, detectar e remediar riscos para a integridade.
Ele objetiva traçar as principais estruturas e medidas de um programa de integridade e organizá-las em um
conjunto sistêmico.

3. O Plano de Integridade deve ser aprovado pela alta direção e estar sob responsabilidade
de uma determinada unidade organizacional, que fará o papel de Unidade de Gestão da Integridade.
Assim, estabelece formalmente o compromisso da alta direção e, consequentemente, de todo o
órgão/entidade com tais propostas, sendo um importante documento para divulgação deste compromisso e
um passo importante para a disseminação de uma cultura de integridade dentro e fora da organização.

4. Anexo o Plano de Integridade da UFPEL.

 
 

Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal
Reitor

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI
HALLAL, Reitor, em 30/11/2018, às 17:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0372561 e o código CRC ABF31207.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23110.057635/2018-74 SEI nº 0372561
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