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ATA DA 2ª 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 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), Djanyse Barros Mendonça Villarroel (membro titular), 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 comunicou que a CEP divulgou as datas do Curso de Gestão e
Apuração da Ética Pública, serão oito turmas, com duas em nível avançado no ano de 2019. Informou ainda que o memorando
encaminhado à diretoria do Centro de Artes e Comunicação não foi recebido pelo seu diretor, visto que o trâmite atual seria via SIPAC,
como o sistema encontra-se na fase de implantação e aperfeiçoamento, não seria seguro o envio já que se trata de um processo sigiloso.
O membro Saulo Cabral dos Santos informou que se reuniu no dia 13/02 com o Comitê de Integridade do qual terá que fazer um
planejamento de atividades com algumas ações, e numa delas conta com o fluxo de denúncias que será iniciado pelo sistema federal eOUV via Ouvidoria. Porém, segundo o entendimento da CEP - Brasília, as Comissões de Ética devem manter o seu canal de recepção
de denúncias direto. Somente repassaremos a Ouvidoria que recebemos algum processo, mas não informaremos o conteúdo e nem o
nome das partes. Foi marcada uma reunião com a PROCIT no dia 18/02, à tarde, para discutir o plano de comunicação da CET. O
membro Saulo Cabral dos Santos pediu para avisar o Comitê Antifascismo da reunião do Conselho Universitário, no dia 20/02, que
abordará sobre o Código de Ética. Informou que o professor Ivan Vieira de Melo quer fazer uma reunião para formular a disciplina
transversal de Direitos Humanos e disponibilizará para a Universidade na plataforma do SIGA. Dois. Horário de funcionamento da
Comissão de Ética: O secretário David Henrique da Costa informou que foi divulgada uma normativa da Reitoria estabelecendo o
horário de funcionamento dos centros que será das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ficou estabelecido que a organização do horário seria
ponto de pauta da próxima reunião já que é de interesse da Comissão atender a todos os horários de atividade da UFPE. Três. Sobre a
entrada de abertura de denúncias na Comissão de Ética: O secretário David Henrique da Costa fez uma apresentação do fluxo
documental das denúncias alinhando todos os processos. Sugeriu que suprimisse a diligência do procedimento preliminar, pois o
andamento do processo ficaria mais dinâmico. O membro Saulo Cabral dos Santos entendeu que a diligência do procedimento
preliminar é mais um instrumento a ser usado no processo, sugeriu inserir prazos e que o secretário fizesse um fluxograma para melhor
visualização. A membro Djanyse Barros Mendonça Villarroel lembrou que trabalhamos com instrumento de fazer justiça e que a
diligência é necessária para assegurar que estamos agindo de modo correto, e que, em alguns processos, se não houvesse as diligências,
o processo ficaria parado. Quatro. Redução da Carga Horária para os conselheiros da Comissão de Ética: O membro Saulo Cabral
dos Santos propôs que os membros tivessem uma disponibilidade de carga horária na Comissão de Ética. Recomendou formular dois
requerimentos: um seria para os professores solicitando a redução de carga horária e o outro para os técnicos solicitando a destinação de
carga horária. Ficou decidido que na próxima reunião com a Chefe de Gabinete da Reitoria iria abordar o assunto. Cinco. Encontro
junto com os representantes locais: O secretário David Henrique da Costa formulou os convites e já encaminhou por e-mail aos
representantes locais. Solicitou-lhes um levantamento dos principais problemas enfrentados nos campi (CAA e CAV) até o dia 26/02. O
membro Saulo Cabral dos Santos pediu que fosse feito o convite ao Reitor e perguntado se é possível solicitar um coffee break para o
evento no dia 21/03, à tarde. Seis. Outros: Não houve outros assuntos a serem tratados nessa reunião. 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 fevereiro de
dois mil e dezenove.
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