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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA (CET), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE), NO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às
nove horas, na sala da CET/EDR localizada no CFCH quarto andar, reuniram-se os membros da CET, Saulo Cabral dos Santos
(presidente), Lúcio Enrico Vieira Attia (membro titular), Lenivaldo Idalino de Oliveira Júnior (membro suplente), Mariana Pinheiro
Fernandes (membro suplente), Roseane Patrícia de Souza e Silva (membro suplente) e Michele Alexandra Cheng (assistente em
administração). Um. Informes: A reunião iniciou com alguns questionamentos respondidos pela CEP no curso de Gestão e
Apuração da Ética Pública, turma III, ocorrido nos dias 23 a 25 de setembro. Sobre o ACPP ser acompanhado pela chefia imediata, a
CEP informou que é mais indicado outro servidor desde que não seja a chefia imediata. No tocante a não manifestação do acusado
em relação ao processo, a CEP informou que o processo fica parado até que a CET designe um defensor dativo que deverá conduzir
o processo como representante do interessado, elaborando sua defesa e seguindo as fases processuais estabelecidas na Resolução
CEP nº 10/2008. Cabe ressaltar que o defensor dativo não poderá praticar qualquer ato contrário aos interesses do investigado,
conforme parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 10/2008. A respeito das infrações éticas cometidas pelos discentes, a CEP
explicou que os discentes não são agentes públicos, exceto os bolsistas e estagiários, e que a Comissão de Ética local não é
competente para analisar, processar e punir os estudantes, cabe a comissão disciplinar discente resolver essas questões. O Centro
Acadêmico de Vitória encaminhou um convite para a comissão ministrar a palestra com o tema “A ética nas relações interpessoais
na Universidade (docentes, técnicos e discentes)”, evento em comemoração ao dia do servidor público que acontecerá no dia
22/10/2019, das 10h às 12h. Dois. Atualização do Plano de Comunicação: Não foi discutido, sendo ponto de pauta para a próxima
reunião. Três. Agendamentos pendentes: Com relação aos textos que serão inseridos no Código, o pleno decidiu que a data limite
para a publicação será no dia 30/11/2019. Quatro. Outros: A respeito do processo 002/2018, o membro Lenivaldo Idalino de
Oliveira Júnior solicitou convocar a secretária do curso para acompanhar o ACPP da denunciada em questão. Solicitou também que
marcasse uma escuta com as testemunhas do processo 001/2019 para dar andamento ao processo. Nada mais havendo a tratar, eu,
Michele Alexandra Cheng, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por mim. Recife, nove de outubro de
dois mil e dezenove.
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