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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA (CET), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE), NO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Aos quatorze 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 Djanyse Barros Mendonça
Villarroel (membro titular), Sérgio Ricardo Vieira Ramos (membro titular), Lúcio Enrico Vieira Attia (membro suplente), Maria Aida
Falcão Santos Barroso (membro suplente), David Henrique da Costa (secretário executivo) e Munira Amaya Alves Barbosa (bolsista).
Um. Informes: O membro Lúcio Enrico Vieira Attia informou que no dia 28/03/2019, às 15h, haverá uma palestra promovida pela
Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, com o tema ?Assédio Moral: Identificação, Prevenção e Combate nas Relações
Sociais e de Trabalho?. Disponibilizou-se a ir ao evento e solicitou ao secretário o encaminhamento das diárias e passagem via SIPAC.
Sobre a adequação da carga horária para os membros integrantes da Comissão de Ética, o membro Sérgio Ricardo Vieira Ramos
lembrou que será agendado uma reunião com a chefe de gabinete do reitor para esclarecer esse ponto e fazer os devidos
encaminhamentos. Nesse sentido, a membro Djanyse Barros Mendonça Villarroel pontuou também que haverá a necessidade de
modificação da Resolução 1/2014, que trata da criação da Comissão de Ética, e a publicação da portaria com as devidas modificações. O
membro Lúcio Enrico Vieira Attia solicitou a divulgação do link das notícias no site da CET da aprovação do Código de Ética e do
vídeo publicado pela ASCOM. Dois. PAI, revisão das atividades e planejamento: O pleno separou as tarefas do PAI 2019 ficando
distribuído da seguinte forma: 1 - Melhoria da infraestrutura da Comissão de Ética - responsáveis: Saulo/David/Michele; 2 - Atividades
permanentes de formação em ética para conselheiros, equipe de apoio da secretaria e representantes locais da CET nos campi responsáveis: David/Michele; 3 - Instituir a prática de publicação sistemática de recomendações de condutas éticas e de perguntas e
respostas, na página da CET, destacando a lei 12.813/2013, que trata de conflito de interesses - responsáveis: Enrico/Aida; 4 - Conceber,
desenvolver e implantar o plano de comunicação da CET junto à PROCIT - responsáveis: Saulo/Lenivaldo; 5 - Monitoramento da
tramitação da minuta do Código de Ética da UFPE nas instâncias deliberativas superiores da Universidade e sua publicação em meio
físico e digital após a aprovação - responsáveis: Saulo/David/Michele; 6 - Curso de extensão em ética - responsáveis: Sérgio/Djanyse; 7
- Articular visitas técnicas aos centros, pró-reitorias e órgãos suplementares - responsável: Lenivaldo; 8 - realizar evento sobre ética responsável: Enrico. Sobre o calendário de distribuição das atividades, os membros decidiram que seria um ponto de pauta na próxima
reunião ordinária. Três - Reunião com os representantes locais: O secretário David Henrique da Costa informou que criou dois
grupos, no whatsapp, dos representantes locais (CAA e CAV) e que os representantes confirmaram o comparecimento ao evento no dia
21/03. O pleno organizou a programação do evento, ficando definida a seguinte ordem de apresentação: 1) Abertura institucional: a)
Reitor ou representação do gabinete e b) membro Saulo Cabral dos Santos: Considerações iniciais; 2) Relatório de atividades 2018:
membro Maria Aida Falcão Barroso; 3) Apresentação do PAI (Plano de Ação Institucional) 2019: membro Lúcio Enrico Vieira Attia; 4)
Apresentação dos Calendários dos cursos da CEP (Comissão de Ética Pública) e o curso Tópicos de Ética da CET e Vídeo da
apresentação do Código de Ética da ASCOM. 5) Apresentação do Código de Ética da UFPE: membro Saulo Cabral dos Santos; 6)
Acolhimento de demandas dos representantes locais e outras considerações; e 7) Construção do calendário de reuniões em conjunto com
os representantes locais. Foi solicitado ao secretário que organizasse um material a ser entregue a cada representante contendo o Código
de Ética, o calendário do curso de formação com o conteúdo programático, pasta e bloco. Quatro - Outros: Nada mais havendo a tratar,
eu, David Henrique da Costa, Auxiliar em Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por mim. Recife, quatorze de março de
dois mil e dezenove.
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