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Apresentação da Comissão de Ética da UFAPE 
 

Fundamentação legal 
 
A Comissão de Ética da UFAPE foi instituída através da RESOLUÇÃO Nº 018/2020 - CONSELHO 

SUPERIOR PRO TEMPORE, de 21/12/2020, seus membros nomeados pela Portaria nº 009/2021-

GR, de 08 de fevereiro de 2021 e sua Secretária-Executiva nomeada pela Portaria nº 023/2021-

GR, de 22 de abril de 2021. 

As competências da Comissão de Ética estão elencadas no Art. 2º da RESOLUÇÃO Nº 10 de 29 

de setembro de 2008 da Comissão de Ética Pública e, no âmbito da UFAPE, no Art. 3º da 

RESOLUÇÃO Nº 018/2020 do Conselho Superior Pro Tempore. 

 

Finalidade e funções da Comissão de Ética 

 
A Comissão de Ética da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco é uma das comissões 
setoriais que integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e está 
diretamente subordinada à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Sua principal 
finalidade é zelar pelo cumprimento do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal. 
 
A Comissão de Ética desempenha funções de natureza educativa, consultiva, preventiva, 
normativa, apurativa, conciliadora e, quando se aplica, investigativa e corretiva. Contudo, 
dentre essas, podem-se considerar as funções educativas, consultivas e preventivas como 
basilares no sentido de que, além do zelo pelo cumprimento das normativas legais, espera-se 
que as iniciativas de conscientização e orientação evitem ou, pelo menos, minimizem os desvios 
de conduta ética. 
 

Definições de expediente já estabelecidas 

 
Apresentam-se as definições de expediente já estabelecidas no decurso das quatro primeiras 
Reuniões Ordinárias da Comissão de Ética da UFAPE que antecederam a elaboração e aprovação 
deste Plano Anual de Trabalho: 
 

• Definição semestral do dia e horário das reuniões ordinárias com base no Calendário 
Acadêmico vigente. 

• Adoção da plataforma Trello como ferramenta de organização de materiais e 
gerenciamento do trabalho em equipe. 

• Realização das reuniões na modalidade remota através do Google Meet, durante a 
restrição das atividades presenciais devido à crise sanitária da COVID-19. 

• Assinatura provisória das atas das reuniões e decisões mediante aposição dos prints das 
presenças registradas na área do chat do Google Meet durante as reuniões. 
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PLANO DE TRABALHO ANUAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DA UFAPE 
2021-2022 

 
(Vigência: julho de 2021 a junho de 2022) 

 

Objetivo geral 
 
Atender ao que dispõe o inciso XXIV do Art. 2º da RESOLUÇÃO Nº 10 de 29 de setembro de 2008 
da Comissão de Ética Pública e, no âmbito da UFAPE, o inciso XXIII do Art. 3º da RESOLUÇÃO Nº 
018/2020 do Conselho Superior Pro Tempore, tendo como balizador o êxito temático de 
diagnóstico e planejamento proposto pela Comissão de Ética Pública. 
 

Objetivos específicos 
 

• Propor ações educativas e preventivas 

• Propor ações consultivas 

• Propor ações estruturais 

• Propor ações de regramento 

• Propor ações de apuração, conciliação, acompanhamento e correção 
 
 

Ações educativas e preventivas - A 
 
As ações deste grupo atendem aos seguintes itens do eixo temático de diagnóstico e 
planejamento proposto pela Comissão de Ética Pública: 
 

• Educação 

• Comunicação 
 
Objetivo: informar, esclarecer e conscientizar os agentes públicos da comunidade acadêmica 
para prevenir desvios de conduta ética. 
 

Ação A1 

 
Dar publicidade aos seguintes documentos: 
 

• Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994) 

 

• Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo 
Federal 

 

Descrição  
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Desenvolver campanha de apresentação por etapas de trechos 
selecionados e, eventualmente, comentados destes documentos através 
de cards educativos postados no perfil do Instagram e no Portal da 
UFAPE.  
 

Prazo ou duração 
Mensalmente, a partir de setembro, até finalizar o conteúdo desses 
documentos. 

 
 

Ação A2 
 
Campanha de orientação sobre assédio moral e assédio sexual 
 

Descrição 

 
Elaboração de cards educativos sobre o assédio moral e assédio sexual 
para divulgação no perfil do Instagram e no Portal da UFAPE que 
orientem sobre a caracterização desse desvio de conduta ética e 
incentive a denúncia através de canais estabelecidos para esse fim. 
 

Prazo ou duração Mensalmente, a partir de setembro. 

 
 

Ações consultivas - B 
 
As ações deste grupo atendem ao seguinte item do eixo temático de diagnóstico e planejamento 
proposto pela Comissão de Ética Pública: 
 

• Aconselhamento 
 
Objetivo: disponibilizar canais estabelecidos para que os agentes públicos da comunidade 
acadêmica possam apresentar consultas e receber orientações sobre a aplicação das normas de 
conduta ética em situações específicas. 
 

Ação B1 
 
Divulgar o e-mail da Comissão de Ética 
 

Descrição 

 
Promover a ampla divulgação do e-mail da Comissão de Ética da UFAPE 
para fins de aconselhamento, sendo este o único canal apropriado para 
esta finalidade durante a restrição das atividades presenciais devido à 
crise sanitária da COVID-19. Mediante a solução da crise e retorno às 
atividades presenciais, outras modalidades de consulta deverão ser 
definidas, seguindo os protocolos de segurança vigentes na ocasião. 
 

Prazo ou duração Ação de fluxo contínuo 

Facepe-UFRPE-UAG
Highlight

Facepe-UFRPE-UAG
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Ação B2 
 
Elaboração de um banco de FAQ (perguntas frequentes) 
 

Descrição 

 
A partir das consultas dos agentes públicos da comunidade acadêmica 
realizadas através do e-mail da Comissão de Ética ou quaisquer outros 
canais de orientação ou aconselhamento que venham a ser 
estabelecidos, desenvolver mecanismos de registro e seleção das 
consultas mais frequentes para elaborar um banco de FAQ (Frequently 
Asked Questions). 
 

Prazo ou duração 
Ação em fluxo contínuo com provável disponibilização do banco de FAQ 
a partir de abril/2022. 

 
 

Ações estruturais - C 
 
As ações deste grupo atendem aos seguintes itens do eixo temático de diagnóstico e 
planejamento proposto pela Comissão de Ética Pública: 
 

• Compromisso institucional 

• Planejamento 

• Infraestrutura 

• Avaliação da gestão. 
 
Objetivo: propor ações de estruturação da Comissão de Ética da UFAPE na definição de sua 
missão, identidade, espaço físico, planejamento, alinhamento e integração com a Instituição 
através da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) e instrumentos de avaliação da gestão. 
 

Ação C1 
 
Definir missão da Comissão de Ética da UFAPE 
 

Descrição 

 
Através de debate entre os seus membros e de forma harmonizada com 
a Unidade de Gestão da Integridade, definir a missão da Comissão de 
Ética da UFAPE, como referência para o norteamento de suas práticas. 
 

Prazo ou duração Até novembro/2021 

 
 

Ação C2 
 
Criar a Identidade Visual da Comissão de Ética da UFAPE 
 

Facepe-UFRPE-UAG
Highlight
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Descrição 

 
Elaboração da Identidade Visual da Comissão de Ética da UFAPE, 
incluindo como peça mais relevante a criação da logomarca que a 
identifique.  
 

Prazo ou duração Até novembro/2021 

 
 

Ação C3 
 
Solicitação de espaço físico e mobiliário para a Comissão de Ética  
 

Descrição 

 
Pleitear junto à direção da UFAPE, através de solicitação alinhada com a 
Unidade de Gestão da Integridade, a definição um espaço físico exclusivo 
ou compartilhado para realização das reuniões mensais, atendimentos, 
oitivas e outros procedimentos do rito processual que demandem 
presença física quando cessarem as restrições das atividades presenciais 
devido à crise sanitária da COVID-19, além de arquivo com tranca à chave 
para guarda de processos, documentos e quaisquer outros materiais que 
necessitem de proteção e sigilo. 
 

Prazo ou duração Ação de fluxo contínuo até a obtenção da solicitação. 

 
 

Ação C4 
 
Ciclo de palestras  
 

Descrição 

 
Propor à Unidade de Gestão da Integridade a realização de um ciclo de 
palestras integradas envolvendo as Estruturas de Gestão da Integridade 
com o objetivo de dar publicidade aos agentes públicos da comunidade 
acadêmica sobre as suas finalidades, propostas, ações e experiências de 
atuação na UFAPE. 
 

Prazo ou duração Até março/2022 

 
 

Ação C5 

 
Reunir elementos para a elaboração do Regimento Interno da Comissão 
de Ética da UFAPE. 
 

Descrição 

 
A partir do aprendizado adquirido através do estudo da legislação 
pertinente, da troca de experiências com as Comissões de Ética de outras 
Instituições, da vivência prática das situações, da tomada de decisões e 

Facepe-UFRPE-UAG
Highlight



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE 

COMISSÃO DE ÉTICA DA UFAPE 

RESOLUÇÃO Nº 018/2020 - CONSELHO SUPERIOR PRO TEMPORE, de 21/12/2020 

 

Página 7 de 9 

outras definições que se estabeleçam à medida que as circunstâncias se 
apresentem, reunir, selecionar e compilar tópicos que serão convertidos 
em normativas para compor o futuro Regimento Interno da Comissão de 
Ética da UFAPE. 
 

Prazo ou duração 
Ação de fluxo contínuo até a elaboração final do Regimento Interno em 
ano(s) posterior(res). 

 
 

Ação C6 
 
Relatório Anual 2021-2022 
 

Descrição 

 
Elaborar o Relatório Anual 2021-2022 da Comissão de Ética da UFAPE 
como instrumento de avaliação da gestão no período e levantamento de 
indicadores para o planejamento anual seguinte. 
 

Prazo ou duração Durante o bimestre maio-junho/2022 

 
 

Ação C7 
 
Planejamento Anual 2022-2023 
 

Descrição 
 
Elaborar o Planejamento Anual 2022-2023 da Comissão de Ética da UFPE  
 

Prazo ou duração Durante o bimestre maio-junho/2022 

 
 

Ações de regramento - D 
 
As ações deste grupo atendem ao seguinte item do eixo temático de diagnóstico e planejamento 
proposto pela Comissão de Ética Pública: 
 

• Regramento 
 
Objetivo: definir normas que orientem os agentes públicos da comunidade acadêmica a manter 
uma conduta ética. 
 

Ação D1 

 
Reunir elementos para a elaboração do Código de Conduta Ética da 
UFAPE. 
 

Descrição  
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A partir do estudo aprofundado da legislação, da troca de experiências 
com as Comissões de Ética de outras Instituições e da prospecção das 
particularidades institucionais da UFAPE, reunir, selecionar e compilar 
tópicos que serão convertidos em normativas do futuro Código de 
Conduta Ética da UFAPE. 
 

Prazo ou duração 
Ação de fluxo contínuo até a elaboração final do Regimento Interno em 
ano(s) posterior(res). 

 
 

Ações de apuração, conciliação, acompanhamento e correção - E 
 
As ações deste grupo atendem aos seguintes itens do eixo temático de diagnóstico e 
planejamento proposto pela Comissão de Ética Pública: 
 

• Apurações 

• Salvaguardas 

• Gerenciamento do risco 

• Monitoramento da conduta 
 
Objetivo: propor ações que assegurem a apuração eficiente das denúncias dos desvios de 
conduta ética, garanta a salvaguarda dos agentes públicos envolvidos e proporcione a 
identificação das áreas, processos ou funções mais suscetíveis aos desvios éticos e quais as 
naturezas mais frequentes desses desvios. 
 
 

Ação E1 
 
Definição e aprimoramento do fluxograma do Rito Processual 
 

Descrição 

 
Com base no estudo da legislação e na prática das circunstâncias que se 
apresentem, definir um fluxograma do Rito Processual no tratamento de 
denúncias que assegure uma apuração eficiente, ágil, fundamentada e 
que assegure a salvaguarda de todos os agentes públicos envolvidos 
tanto na denúncia quanto nos desdobramentos do rito processual em 
suas etapas de apuração, conciliação, investigação e possível aplicação 
de sanção. 
 

Prazo ou duração 
Definição do fluxograma inicial até setembro/2021 e aprimoramento em 
ato contínuo. 
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Ação E2 
 
Mapeamento na natureza e frequência dos desvios de conduta ética 
 

Descrição 

 
Com base nas denúncias ao longo do ano, elaborar um mapeamento da 
natureza dos desvios de conduta ética mais frequentes, bem como das 
possíveis áreas mais suscetíveis a esses desvios. 
 

Prazo ou duração Ação em fluxo contínuo ao longo do ano 

 
 

■ 

 
 
Garanhuns, 23 de julho de 2021 
 
Comissão de Ética da UFAPE 


