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ATA DA 1ª 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 fevereiro 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), 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. Plano de Ação Institucional ano 2019: O Planejamento anual contará
com ações que serão coordenadas por dois membros da comissão. A primeira ação trata da melhoria da infraestrutura da CET com a
aquisição de celular institucional para comunicação, caixa de som, microfones e cabos para eventos. No caso do celular institucional, o
secretário David Henrique da Costa avisou que é necessária uma autorização da chefe de gabinete do reitor para poder ser liberado. A
segunda ação diz respeito às atividades permanentes de formação em ética para conselheiros, equipe de apoio da secretaria e
representantes locais da CET nos campi, promovendo a participação dos Representantes locais (CAA e CAV), da nova servidora da
equipe de apoio da CET, e dos demais membros da equipe, nas atividades de formação em Ética. A terceira ação institui 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. A quarta ação concebe, desenvolve e implanta o plano de comunicação da CET junto à
PROCIT. A quinta ação diz respeito ao 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. A sexta ação trata do curso de
extensão em ética. O membro Sérgio Ricardo Vieira Ramos informou que precisa finalizar o curso do ano de 2018 entregando um
relatório, mas, devido aos problemas de implantação do SIPAC, haverá um atraso no encerramento do curso. O membro Saulo Cabral
dos Santos sugeriu que em 2019 o curso tivesse uma carga horária de 32 horas dividida em 8 módulos. A sétima ação articula visitas
técnicas aos centros, pró-reitorias e órgãos suplementares, objetivando fomentar um canal de comunicação entre estes e a CET. A oitava
ação refere-se à realização de evento sobre ética, com o objetivo de ser um evento anual de informações e disseminação dos valores
éticos, podendo ser realizada próximo ao dia do Servidor Público. Houve outras propostas que comporão a atuação política da CET
neste ano, como a publicação da resolução/normativa, pelo Gabinete, sobre esforço de trabalho dos membros da CET (docentes e
técnicos). O membro Sérgio Ricardo Vieira Ramos sugeriu que fosse feita uma pesquisa sobre o funcionamento nas outras Comissões de
Ética e que fosse elaborado um documento no formato de portaria para esse caso. Sugeriu também que fizéssemos um dia de
acolhimento com os Representantes Setoriais Locais na CET. O membro Saulo Cabral dos Santos agendou o dia 21 de março de 2019 às
14 horas no auditório da Reitoria no campus Joaquim Amazonas da UFPE. Foi solicitado que a organização desse encontro seja o
próximo ponto de pauta. 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 fevereiro de dois mil e dezenove.
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