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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA (CET), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE), NO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, às
quatorze horas, na sala da CET/EDR localizada no CFCH quarto andar, reuniram-se os membros da CET, Saulo Cabral dos Santos
(presidente), Djanyse Barros Mendonça Villarroel (membro titular), Sérgio Ricardo Vieira Ramos (membro titular), David Henrique da
Costa (secretário executivo), Michele Alexandra Cheng (assistente em administração) e Munira Amaya Alves Barbosa (bolsista). Um.
Informes: A reunião do dia 28 de fevereiro foi adiada para 07 de março de 2019. A membro Djanyse Barros Mendonça Villarroel
lembrou que esse ano ela e a membro Maria Aida Falcão Santos Barroso solicitarão dispensa da CET, então sugeriu ao pleno que
buscassem indicações de alguns nomes para a recomposição do quantitativo de membros. Dois. Reunião com o Conselho
Universitário: O Conselho Universitário sugeriu que a CET alterasse dois artigos do Código de Ética, o pleno discutiu e os modificou
segundo as sugestões apresentadas. O membro Sérgio Ricardo Vieira Ramos discutiu sobre o termo ?censura ética? que não existe
definição como penalidade, só existe o termo ?censura? segundo do Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994. Comentou que nenhum
código trata da questão específica do estudante, e que seria importante sua regulamentação em vistas de assegurar um resguardo ético
para qualquer ação dos estudantes. Foi sugerido então que fizéssemos uma reunião com a PROAES e a PROACAD para discutir a
questão ética que envolvem os estudantes. O membro Saulo Cabral dos Santos contribuiu dizendo que o código de ética pode ser
aperfeiçoado ao longo do tempo, e que o mesmo deve ser relido e discutido. Três. Monitoramento do PAI e Distribuição de
atividades: O secretário David Henrique da Costa informou sobre as atividades do PAI 2019, os presentes acolheram algumas ações e
distribuíram previamente as outras, cabendo uma análise futura dessa distribuição aos que não estavam presentes. Então esse ponto de
pauta será discutido em reunião futura. Quatro. Direcionamento da carga horária aos membros da Comissão: Essa ação será
discutida em reunião futura com a chefe de Gabinete do Reitor. Cinco. Outros: O secretário David Henrique da Costa informou que
reforçou o pedido por e-mail aos representantes locais que fizessem um levantamento dos principais problemas enfrentados nos centros
(CAA e CAV). O membro Saulo Cabral dos Santos fará uma apresentação para a reunião com os representantes locais na reitoria, no dia
21/03, mostrando a Comissão de Ética, o nosso planejamento 2019 e um resumo do que já foi feito. Com relação ao código de ética, a
membro Djanyse Barros Mendonça Villarroel sugeriu fazer um texto de apresentação com os fundamentos éticos que orientaram a sua
construção. O secretário David Henrique da Costa recebeu uma denúncia por e-mail sobre a ocupação ilegal de uma candidata a vaga de
deficiente no vestibular para o curso de medicina. O membro Saulo Cabral dos Santos pediu para comunicar a PROACAD para avaliar o
mérito da situação. Nada mais havendo a tratar, eu, David Henrique da Costa, Auxiliar em Administração, lavrei a presente ata que vai
assinada por mim. Recife, sete de março de dois mil e dezenove.
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