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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA (CET), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE), NO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Aos quatro dias do mês de abril 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), Sérgio Ricardo Vieira Ramos (membro titular), Lenivaldo Idalino de Oliveira Júnior (membro suplente), Lúcio Enrico
Vieira Attia (membro suplente), Maria Aida Falcão Santos Barroso (membro suplente), David Henrique da Costa (secretário executivo),
Michele Alexandra Cheng (assistente em administração) e Munira Amaya Alves Barbosa (bolsista). Um. Informes: O secretário David
Henrique da Costa informou que todos os membros, além do perfil como professores e técnicos, terão que ter o perfil da Comissão de
Ética no SIPAC. Nesse caso, o secretário também terá que solicitar o perfil de coordenador para gerir os processos. Foi solicitado ao
secretário que marcasse uma reunião com o Antônio Ezequiel de Mendonça, gestor do SIPAC, para a solicitação dessa demanda. O
membro Saulo Cabral dos Santos informou que se reuniu com a chefe de gabinete do reitor para discussão da alteração do artigo 4º da
Resolução nº 1/2014, pediu para ajustar o texto e na próxima reunião do Conselho Universitário será apresentado para votação. Sobre a
publicação do Código de Ética, pediu para falar com a PROCIT para construir o layout e depois encaminhar o orçamento para o
gabinete do reitor. O membro Saulo Cabral dos Santos pediu ao secretário que agendasse uma reunião com Sônia Maria Medeiros de
Menezes da PROGEPE para alterar o horário da Comissão de Ética e, estendendo o horário de atendimento visando atender a todos os
turnos, com a flexibilização de horários dos servidores administrativos. Trabalhou com o professor Marcelo Luiz Pelizzoli na elaboração
da minuta da disciplina de Direitos Humanos como transversal e solicitou sugestões ao pleno. O secretário David Henrique da Costa
cobrou aos membros as assinaturas das atas de 2019 via SIPAC e sugeriu uma reunião específica para sanar as dúvidas dos conselheiros.
O membro Lúcio Enrico Vieira Attia participou da 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? no dia 28 de março de 2019. O pleno
solicitou que o membro apresentasse um resumo do que foi tratado no evento solicitação já foi atendida. Dois. Organização do Curso
de Ética: O secretário David Henrique da Costa realizou a reserva da sala de defesa de tese do Centro de Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH), no terceiro andar, com capacidade para cinquenta pessoas, para o curso de Ética. Três. Discussão dos textos auxiliares ao
Código de Ética: o secretário David Henrique da Costa apresentou a lista dos textos que foram feitos em novembro de 2018 e foi
sugerido ao pleno a estruturação de novas propostas. Quatro. Outros: O membro Lúcio Enrico Vieira Attia pediu para priorizar o
calendário do PAI 2019 e formular um cronograma interno para cada ação. Ficou decidido que seria um ponto de pauta para a próxima
reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, eu, David Henrique da Costa, Auxiliar em Administração, lavrei a presente ata que vai
assinada por mim. Recife, quatro de abril de dois mil e dezenove.
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