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1 INTRODUÇÃO 

 A Comissão de Ética (CE) da Fundação Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf) foi instituída em 2009, quase cinco anos após a implantação da 
universidade, que é sediada no município de Petrolina (PE), mas que tem o Semiárido 
Nordestino como área de atuação, com campus nos estados da Bahia, Pernambuco e Piauí.  
 No que tange aos atos de designação de membros, a atual presidente assumiu 
em maio de 2019, conforme Portaria do Gabinete da Reitoria nº 289/2019. Houve, também, 
emissão de nova portaria para todos os membros da Comissão em atendimento ao disposto 
no art. 5º do Decreto 9.759/2019. Assim, a composição geral deu-se pela Portaria/GR nº 
398/2019, de 18 de junho de 2019.  
 A Comissão atual (2020) é composta de membros lotados nos campi de 
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Os membros da Comissão se reúnem, ordinariamente, uma 
vez por mês, para atender ao calendário estabelecido em reunião, contudo, visando dar 
andamento aos processos existentes, várias reuniões extraordinárias foram realizadas em 
2019. 
 Já em 2020, como medida de contenção da propagação do Novo Coronavírus 
(Covid-19), as atividades administrativas presenciais foram suspensas a partir do mês de 
março. Para dar andamento aos trabalhos da Comissão de Ética, os membros passaram a se 
reunir por meio de ferramentas tecnológicas. Consequentemente, todas as atividades 
administrativas passaram a ser realizadas por meio de trabalho remoto. Para contato com o 
público, o principal canal utilizado foi o e-mail: etica@univasf.edu.br 
 Diante disso, a Comissão de Ética da Univasf, visando o atendimento do 
propósito para o qual foi constituída, vem apresentar o seu Plano de Trabalho, em 
atendimento ao art. 2º, XXIV, da Resolução nº 10, de 10 de outubro de 2008, da Comissão de 
Ética Pública, para execução em parceria com os demais setores organizacionais, inserindo 
dessa forma, ações ligadas à gestão da ética, período 2019/2020/2021. 
 

1.1  Justificativa 

 
 A elaboração do Plano de Trabalho da Comissão de Ética está prevista no 
artigo 2º, Inciso XXIV, da Resolução CEP n. 10, de 2008, bem como no art. 7º, parágrafo 
primeiro, do Decreto n. 6.029, de 2007, tendo como base o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n. 1.171, de 1994, 
que assim estabelece: 
 

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça 
atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, 
encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no 
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer 
concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. 

mailto:etica@univasf.edu.br
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 Em 2007 foi instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 
Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no 
âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe a integração dos órgãos, programas e ações 
relacionadas com a ética pública; implementação de políticas públicas tendo a transparência 
e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da 
ética pública; a promoção, com apoio dos segmentos pertinentes, da compatibilização e 
interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública; e a 
articulação de ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e 
incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.  
 
 De acordo com o Sistema de Gestão da Ética (art. 7º  do Decreto 6.029/2007), 
são competências desta Comissão de Ética: 
 

I. atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito da Univasf. 
II. aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo: 
a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento; 
b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre 

casos omissos; 
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas 

éticas pertinentes; e 
d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito da universidade, o 

desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e 
treinamento sobre as normas de ética e disciplina; 

III. representar a respectiva universidade na Rede de Ética do Poder Executivo 
Federal; e 

IV. supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal 
e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas 
normas.  

 
 Vale registrar que a Comissão de Ética deve contar com uma Secretaria-
Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da Univasf, para cumprir plano 
de trabalho e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas 
atribuições.  
 
 De acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º, do Decreto nº 6.029/2007, as 
Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do 
quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com 
sua estrutura, alocado sem aumento de despesas.  Nesse sentido, em que pese possuir 
estrutura própria para as reuniões, a dedicação exclusiva da Secretaria Executiva ainda é 
uma meta a ser alcançada pela Comissão de Ética da Univasf. 
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 A comissão de Ética já solicitou o dimensionamento de cargo específico para a 
Secretaria Executiva, aguardando a efetivação. 

1.2  Identidade Estratégica da Comissão de Ética  

 
 Com o objetivo de estabelecer o rumo estratégico da Comissão de Ética, para 
os próximos anos, fica assim definida a identidade estratégica da Comissão de Ética da 
Univasf: 
 
Visão: Ser reconhecida pela comunidade acadêmica como instância promotora da educação 
para a ética, sem prejuízo da atuação com outras macrofunções técnicas, quando for o caso. 
 
Missão: Contribuir para o fortalecimento da dimensão ética na realização dos objetivos 
institucionais na Univasf 
 
 Para tanto, a Comissão de Ética (CE) da Univasf deve trabalhar com agilidade, 
resguardando a proteção da honra e da imagem da pessoa investigada, da identidade do 
denunciante e com independência e imparcialidade na apuração dos fatos.  
 
 A Comissão de Ética é composta por três membros titulares e três suplentes, 
designados para mandatos de três anos, não coincidentes, escolhidos entre servidores do 
quadro permanente da Univasf. 
 
 A sala da Comissão fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 510, bloco de 
sala de aula do campus da Univasf – Juazeiro (Sala 02/térreo), Bairro Country Club, Juazeiro-
BA. O contato principal deve ser feito pelo e-mail: etica@univasf.edu.br. Para obter cópias 
de autos ou para contato pessoal, o agendamento prévio deve ser solicitado pelo mesmo 
canal eletrônico (e-mail). 
 

1.3  Objetivos 

 
 O presente Plano de Trabalho tem como objetivo principal o planejamento e a 
orientação de ações da Comissão de Ética da Univasf, período compreendido entre janeiro 
de 2019 a dezembro de 2021, buscando legitimar a atuação efetiva da Comissão, bem como 
promover a cultura ética no âmbito da universidade. 
 

mailto:etica@univasf.edu.br
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2 INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO UNIVASF 
 

A Univasf é uma instituição de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, 

criada com o nome de Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. Sua criação 

foi legitimada pela Lei Nº 10.473 de 27 de junho de 2002, que a conferiu uma natureza 

fundacional, com sede na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco. 

 

2.1  Estrutura regimental 

 

De acordo com O Estatuto da Univasf, Art. 9º, a Administração Universitária é 

distribuída entre a Administração Superior e os Colegiados Acadêmicos. A administração 

superior é constituída de: 

a) Conselho Universitário (CONUNI), órgão superior, de caráter normativo, deliberativo, 

consultivo e de planejamento; 

b) Conselho de Curadores: órgão consultivo e deliberativo em matéria de fiscalização 

econômico-financeira; e  

c) Reitoria, instância executiva da gestão universitária. 

 

A estrutura regimental da Univasf pode ser visualizada com os seguintes setores: 

 

Conselhos 

 - Conselho Universitário: o Conuni é composto pelo reitor (presidente); vice-reitor; 

pró-reitores; coordenadores dos Colegiados Acadêmicos de Graduação e de Pós-Graduação; 

pelos representantes dos servidores técnico-administrativos; pelos representantes do corpo 

discente; e por um representante da comunidade externa. 

 - Conselho de Curadores; 

 

Reitoria 

 - Reitoria; 

 - Procuradoria; 

 - Assessoria de Comunicação; 

 - Assessoria de Relações Internacionais; 

 - Assessoria de Projetos Institucionais; 

 - Assessoria de Infraestrutura (INFRA); 

 - Centro de Conservação e Manejo de Fauna (CEMAFAUNA); 
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 - Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas de Caatinga (CRAD); 

 - Chefia de Gabinete; 

 - Ouvidoria; 

 - Controladoria Interna; 

 - Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

             - Comissões Permanentes 

 - Protocolo Central da Univasf; 

 - Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIVASF (SIBI); 

 - Centro de Estudos e Práticas em Psicologia (CEPPSI) 

 - Hospital Universitário (HU) 

 - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) 

 - Setor de Apoio à Comunicação da Reitoria 

 - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 

 - Coordenação de Política de Ações Afirmativas 

 - Assessoria para o Desenvolvimento do Setor produtivo 

 - TV Caatinga 

 - Suporte Técnico aos Laboratórios (STL) 

 - Biotério 

 

- Secretarias 

a) Secretaria de Educação a Distância; 

b) Secretaria de Registro e Controle Acadêmico; 

c) Secretaria de Tecnologia da Informação; 

d)  Secretaria de Administração 

 

- Prefeitura Universitária 

 

Pró-Reitorias 

 - Pró- Reitoria de Ensino; 

 - Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; 

 - Pró-Reitoria de Extensão; 

 - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 

 - Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento; 

 - Pró-Reitoria de Assistência Estudantil;  

- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

Colegiados de Graduação 

Colegiados de Pós-Graduação 
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3 DA VINCULAÇÃO A0 SISTEMA DE GESTÃO DA ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL 

 

São integrantes do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo federal : a 

Comissão de Ética Pública (CEP), as Comissões de Ética de que trata o  Decreto nº 1.171/94 

e  as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo 

federal, cabendo à Comissão de Ética Pública  coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema 

de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo federal.  

A Comissão de Ética (CE) da Univasf foi criada em atendimento ao disposto no 

Decreto nº 1.171/1994, o qual estabelece que os órgãos e entidades da Administração 

Pública federal devem constituir Comissão de Ética para orientar e aconselhar sobre a ética 

profissional do(a) servidor(a), no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. De 

acordo com o citado decreto, a constituição da comissão deveria ser comunicada à 

Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, na atual situação, à 

Secretaria-Executiva da Comissão de Ética Pública.  

Vale registrar que as normas e os valores éticos fundamentais expressos na 

Constituição Federal do Brasil, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo federal (Decreto nº 1.171/94) e no Código de Conduta da Alta 

Administração Federal, criado em 2000, são os balizadores para a descrição de condutas 

éticas, no âmbito do serviço público, sempre expressando a preocupação com o 

aperfeiçoamento da conduta ética do servidor(a) público(a).  

O sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal foi instituído pelo Decreto 

nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, com a finalidade de promover atividades que dispõem 

sobre a conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal. A criação do Sistema de Gestão 

da Ética previu:  

I. integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública; 
II. contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o 

acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da 
ética pública; 

III. promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de 
normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública; 

IV. articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e 
incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado 
brasileiro.  
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) 
COMISSÃO DE ÉTICA DA UNIVASF 
Portaria 398, de 18 de junho de 2019. 

 

 

 

Assim, o cadastro da Comissão de Ética (CE), da Univasf, bem como a realização do 
questionário de avaliação anual são instrumentos utilizados, anualmente, enviados para a 
Secretaria-Executiva da Comissão de Ética Pública. 

 

3.1  Macrofunções técnicas das Comissões de Ética 

 
 A Resolução nº 10 de 2008, expedida pela Comissão de Ética Pública (CEP), 
órgão central do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, instituiu normas 
específicas de funcionamento (art. 2º, Incisos V ao XV) e de rito processual para as 
Comissões de Ética. Essas normas podem ser resumidas em cinco macrofunções técnicas, 
quais sejam:  
● Educativa: promover a educação ética, dando ampla divulgação ao regramento 
ético;  
● Consultiva: responder a consultas que lhe forem dirigidas;  
● Preventiva: orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor público;  
● Conciliadora: propor a realização de acordos de conduta pessoal e profissional; e  
● Repressiva: apurar conduta em desacordo com as normas éticas e, se necessário, 
aplicar a penalidade de censura ética ao servidor.  
  

3.2  Processos de atuação da Comissão de Ética da Univasf 

 
 Para nortear o alcance do objetivo principal, a Comissão de Ética atuará em 
questões que permitam contemplar os seguintes temas (processos) em seu plano de 
trabalho, bem como na aferição dos resultados obtidos, com respectivos níveis de 
atendimento à prática, demonstrados nas ações do plano de trabalho: não pratica (NP), 
pratica insatisfatoriamente (PI), pratica satisfatoriamente (PS), pratica plenamente (PP): 
 

a) Compromisso institucional: comprometimento da alta administração com as 
práticas éticas e com a disseminação e a observância das normas sobre ética. 

b) Planejamento: plano de trabalho da área de gestão da ética resultando do 
planejamento da Univasf. 

c) Regramento: Univasf contando com normas que orientem os servidores a 
manter a conduta ética. 

d) Infraestrutura: responsabilidade por zelar pela efetividade das normas de 
conduta atribuída, formalmente, a uma ou mais áreas integrantes da estrutura da 
Univasf, a exemplo da manutenção da Comissão de Ética na forma do Decreto nº 
1171/94 e da Resolução CEP/2008. 

e) Educação: previsão de normas de conduta ética integrando o Plano de 
Capacitação Anual, da Univasf, e pesquisa para aferição do grau de conhecimento 
das normas de conduta ética por parte do(a)s servidores(as). 
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f) Comunicação: divulgação, no âmbito da Univasf, das normas de conduta para 
o(as) servidores(as), bem como a comunicação dessas normas para a comunidade em 
geral. 

g) Aconselhamento: existência de canais estabelecidos para que o(a)s 
servidores(as) da Univasf  possam apresentar consultas e receber orientações sobre a 
aplicação das normas de conduta ética em situações específicas. 

h) Salvaguardas: existência de mecanismos de proteção tanto para quem 
denuncia transgressões a normas de conduta, quanto  para o(a)s denunciado(a)s, 
bem como para o(a)s servidores(as) com responsabilidades de apuração das 
transgressões. 

i) Gerenciamento do risco e monitoramento da consulta: existência de rotinas, 
na Univasf, de identificação de áreas, processos ou funções mais suscetíveis a desvios 
éticos, bem como de monitoramento da observância das normas de conduta. 

j) Apurações: existência de apuração dos desvios de conduta e transgressões 
das normas de conduta. 

k) Avaliação da gestão: existência de indicadores, na Univasf, para monitorar as 
práticas inerentes ao(à): compromisso institucional, planejamento, regramento, 
infraestrutura, educação, comunicação, aconselhamento, salvaguarda e 
gerenciamento do risco e monitoramento da consulta, a fim de apresentar ações 
saneadoras para questões não praticadas plenamente (diferentes de PP). 

 
No que tange à atuação da Comissão de Ética, ela desenvolve suas funções com zelo 

pelas normas de conduta, atuando, também, com funções educativa, consultiva e de 
monitoramento. 

Os Principais normativos inerentes às carreiras existentes na instituição são a 
Constituição Federal de 1988, a Lei 8.112/1990, a Lei nº 11.091/2005 (PCCTAE) a Lei 
12.772/2012. Em relação às normas para os dispositivos éticos, a Comissão tem como base o 
Decreto nº 1.171/94, o Decreto nº 6.029/2007 e a Resolução CEP nº 10/2008, além de 
outras ferramentas à disposição da gestão pública. 

 
A promoção da Ética requer o fortalecimento institucional, bem como a parceria com 

outros sistemas e seus regramentos, principalmente, a Ouvidoria Interna, a comissão de 
análise de conflito de interesse, Comitê de gestão da integridade, Núcleo de Gestão de 
Riscos e órgão de Gestão de Pessoas da Universidade, ou seja, requer investimento e 
compromisso institucional na transparência e divulgação de valores e regras de conduta. 

Assim, as ações que dizem respeito ao gerenciamento, monitoramento e tratamento 
de riscos de integridade observarão os dispositivos da política institucional e serão definidas 
por seus núcleos e/ou comitês constituídos, a exemplo do Comitê de Gestão da Integridade 
(COGINT) e do Núcleo de Gestão de Riscos, cabendo a esta Comissão de Ética a execução de 
ações de promoção e de educação para a Ética, bem como de observância e divulgação dos 
regramentos éticos. 
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4 DAS AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO 
  

 Nesta seção, será apresentado o detalhamento das ações que serão propostas 
neste Plano de Trabalho, cuja execução será acompanhada pela Comissão de Ética, mediante 
o registro em atas das reuniões e em planilha do Excel direcionada ao registro de indicadores 
de ações realizadas. 
 Com a criação de indicadores será possível acompanhar o desempenho da 
Comissão na gestão da ética, aferindo se as ações realizadas estão cumprindo com os 
objetivos propostos.  
 Dessa forma, a Comissão se propõe a publicar seu plano de ação no sítio da 
Comissão de Ética, no Portal Univasf (https://portais.univasf.edu.br/dados-
institucionais/comissoes-permanentes/comissao-de-etica), a fim de subsidiar o 
acompanhamento de sua execução pelo(a)s servidores(as) da instituição. 
 Para ações de promoção e de educação para a ética, a Comissão atuará em 
parceria com a Coordenação de Capacitação e Desempenho do órgão de Gestão de Pessoas 
da Univasf, incluindo ações no Plano de Capacitação, tais como Rodas de Conversa sobre 
Ética. 
 O(a)s membro(a)s da Comissão elaborarão questionário anual a ser aplicado 
junto à comunidade universitária, objetivando aferir a percepção do(a)s servidores(as) sobre 
a ética e, com isso, possibilitar a elaboração de ações educativas e/ou preventivas a partir 
dos resultados obtidos. 
 No que tange à comunicação, para a manutenção e atualização do espaço 
virtual da Comissão, as publicações são realizadas em parceria com a  Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI).   
 Para a divulgação de regramentos éticos, bem como de boletins e outras 
matérias ligadas à cultura ética, o espaço a ser priorizado será o webmail institucional por 
possibilitar amplo acesso ao público da instituição, sem prejuízo das publicações na aba da 
comissão no Portal Univasf. 
 Como ação inovadora, a Comissão se propõe a executar o programa: Ética em 
Evidência, incluindo atividades educativas, tais quais: o Cine Ética, Palestras e Mesas 
Redondas e o Concurso de Monografias, Dissertações e Teses com temática voltada para a 
Ética e/ou Responsabilidade Social, com o objetivo de estimular a elaboração de textos 
acadêmicos que tenham como temática principal a Ética e/ou a Responsabilidade Social nas 
organizações públicas e privadas.  
 Com o Cine Ética, a comissão leva a bom termo suas funções educativa, 
comunicativa e preventiva, na medida em que a educação previne a punição, uma vez que 
os roteiros dos filmes escolhidos atuam tanto intelectualmente quanto afetivamente. As 
seções serão comentadas e debatidas com o público. O objetivo da ação é criar a cultura no 
ambiente acadêmico de a própria comunidade assumir o papel de compreender a ética 
através do debate de questões pertinentes ao dia a dia das atividades públicas 
desenvolvidas. O cinema será usado como meio para este fim. A execução da ação requer a 
liberação dos espaços adequados na instituição. 

https://portais.univasf.edu.br/dados-institucionais/comissoes-permanentes/comissao-de-etica
https://portais.univasf.edu.br/dados-institucionais/comissoes-permanentes/comissao-de-etica
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 O Concurso de Monografias, Dissertações e Teses da Comissão de Ética da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), com temática voltada para a Ética e/ou 
Responsabilidade Social será uma forma de valorização e de premiação à realização de 
pesquisas sobre Ética e, consequentemente, à disseminação de normas sobre condutas 
éticas.  Para essa premiação, propõe-se a instituição do prêmio Dom José Rodrigues, da 
Comissão de Ética da Universidade Federal do Vale do São Francisco, conformidade jurídica a 
ser apreciada pelos setores competentes na Univasf. 
 Para a realização do Concurso, serão feitas parcerias com os seguintes setores 
UNIVASF: PROEX, PROEN, PRPPGI, ASCOM E TV Caatinga, bem como parcerias 
interinstitucionais quando se fizerem necessárias. 
 Outra ação ligada à disseminação da cultura ética é a realização de lives 
(palestras e mesas redondas pela internet) para o público interno e externo à Univasf, de 
forma a contribuir para a divulgação e promoção da ética, a exemplo da realização de 
palestra a convite de outras instituições por meio de parcerias com outras comissões de 
éticas.  
 Por fim, será dada continuidade aos trabalhos de atualização do Regimento 
Interno da Comissão de Ética, bem como à capacitação das pessoas que atuam na Comissão. 
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4.1  Detalhamento das Ações 

Nome da Ação Descrição da Ação Objetivo Macrofunções 
relacionadas 

Áreas envolvidas 
/ Abrangência 

Prazo / 
Frequência 

Custo 

Relatório anual 
de Atividades 

Sistematização das atividades desenvolvidas pela 
Comissão, tanto para efeito de cadastro quanto 
para efeito de avaliação das atividades. 

Disponibilizar informações 
sobre a atuação da Comissão de 
Ética nos meios de 
comunicação disponíveis, bem 
como para a Comissão de Ética 
Pública. 

Comunicativa Comissão de Ética 
(CE) 
 

Anual Não há 

Indicadores de 
desempenho 

Sistematização das atividades realizadas em 
planilha Excel com a consolidação de dados. 

Acompanhar o desempenho da 
Comissão na gestão da ética 
dentro da Univasf, para aferir 
se as ações realizadas estão 
cumprindo com os objetivos 
propostos. 

Comunicativa  
Educativa 
Consultiva 
Preventiva  
Conciliadora  
Repressiva 

Comissão de Ética 
 
 

Anual Não há 

Revisão do 
Regimento 
Interno 

Atualização do Regimento Interno da Comissão 
de Ética 

Tornar o Regimento Interno 
uma ferramenta facilitadora 
dos trabalhos da Comissão 

Comunicativa 
Educativa 
Consultiva  
Preventiva  
Conciliadora  
Repressiva 

Comissão de Ética 
Univasf 

Análise: 
1ª Versão 
Ao Conuni 
 

Não há 

Acompanhar a 
atualização do 
Código de Ética 
do servidor 
público 

Minuta de novo Decreto - Ministério da 
Economia, divulgado, pela Comissão de Ética 
pública. Aguardar posicionamento da CE: Ofício-
Circular Nº 2/2019/SECEP Brasília, 05 de abril de 
2019. 

Criar o código de ética interno 
 

 

Comunicativa 
Educativa 
Consultiva  
Preventiva  
Conciliadora  
Repressiva 

Comissão de Ética 
Univasf e Comitê 
de Integridade. 

6 (seis)  meses 
após a 
aprovação do 
novo Decreto 

Não há 

Capacitação 
dos membros 

Participação dos membros em cursos e 
seminários sobre temas relacionados com as 

Qualificar os membros para 
atuação nas demandas 

Educativa 
Consultiva 

Comissão de Ética  
Univasf 

Ação 
Continuada 

Passagens, 
diárias e/ou 
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da Comissão 
sobre a gestão 
da Ética 

atividades desenvolvidas pela Comissão. recebidas pela Comissão. Preventiva inscrições 

Implementar o 
Cine Ética 

Sessões de cinema com análises dos filmes 
apresentados. Com o Cine Ética, a comissão leva 
a bom termo suas funções educativa, 
comunicativa e preventiva ( na medida em que a 
educação previne a punição ), uma vez que os 
roteiros dos filmes escolhidos atuam tanto 
intelectualmente quanto afetivamente. As seções 
serão comentadas e debatidas com o público. 

Criar a cultura no ambiente 
acadêmico de a própria 
comunidade assumir o papel de 
compreender a ética através do 
debate de questões pertinentes 
ao dia a dia das atividades 
públicas que desenvolvem. O 
cinema será usado como meio 
para este fim. 
 

Comunicativa 
Educativa 
Preventiva. 

Comissão de 
ética,  Colegiados 
e Setores da 
Instituição. 
 

Trimestral, a 
partir de 
2021. 

Diárias e 
deslocamento 

Mesas 
Redondas e 
Palestras 

Promover debates públicos sobre temas 
relevantes para a formação ética dos servidores 
públicos.  

conduzir debates que 
promovam um exame crítico da 
função ética do serviço público 

Educativa e 
Comunicativa 

Comissão de 
ética,  Colegiados, 
Setores da 
Instituição e 
convidados 
externos. 
 

Trimestral Diárias e 
deslocamento 
quando em 
campus 
diverso da 
lotação. 

Concurso de 
monografias, 
dissertações e 
teses com a 
temática Ética 

Elaboração de textos acadêmicos que tenham 
como temática principal a Ética e/ou a 
Responsabilidade Social nas organizações 
públicas e privadas. 
Realizar campanhas sobre a disseminação de 
normas sobre condutas éticas; 

 Estimular a realização de 
pesquisas sobre a temática 
Ética 

Educativa; 
Comunicativa 

Comissão de 
Ética; 
Comitê de Ética 
em Pesquisa; 
Colegiados; 
PROEX; 
PROEN; 
PRPPGI; 
Procuradoria; 
ASCOM; 
TV Caatinga; 

Anual Premiação a 
ser definida 
e buscada 
junto a  
apoiadores e 
patrocinadore
s. 
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SEAD. 

Prêmio Dom 
José Rodrigues 

Instituição do prêmio* Dom José Rodrigues, da 
Comissão de Ética da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco. 
 
 
 
*Certificado de honra ao mérito 

-Promover o reconhecimento 
público de  pessoas que se 
destacam pelo trabalho ético 
humanitário, em defesa da 
justiça e solidariedade, nas 
cidades Campi da Univasf. 

Educativa 
Comunicativa 

Comissão de 
Ética; 
Comitê de Ética 
em Pesquisa; 
Colegiados; 
PROEX; PROEN; 
PRPPGI; SEAD; 
ASCOM;  
Procuradoria; 
TV Caatinga. 

Anual  
 

Não há 

Implementar o 
Minuto de Ética 

Divulgação de vídeos com dicas e reflexões para 
o dia a dia dos servidores, visando à melhoria dos 
serviços oferecidos, em Língua Portuguesa e em 
Libras. 
Divulgação do Boletim Minuto da Ética. 

Disseminar campanhas sobre 
conduta ética e contribuir para 
a melhoria das relações de 
trabalho e dos serviços 
oferecidos 

Educativa 
Comunicativa  
Preventiva 

Comissão de Ética 
Univasf 
 

Mensal Não há 
(divulgação 
por meio 
digital) 

Aplicação de 
questionário 
para aferir o 
grau de 
conhecimento 
sobre a Ética . 

Aplicação de questionário para aferir o grau de 
conhecimento dos servidores que atuam na 
Univasf  sobre o Código de Ética Profissional do 
servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 
(Decreto 1.171/94). 

Avaliar o grau de conhecimento 
dos servidores que atuam na 
Univasf sobre o Código de Ética 
do Servidor Público. 

Comunicativa  
Educativa 
Preventiva 

Comissão de Ética 
Univasf 
 

Anual Não há 

Elaboração de 
Cartilha sobre a 
temática 
“Assédio  
Moral” e 
“sexual” na 
Univasf. 

Elaboração de cartilha em parcerias com a CEPPSI 
e SGP, sobre a temática “Assédio moral” e 
“sexual” na Univasf. 
 

Orientar para prevenção de 
condutas que possam 
configurar assédio moral ou 
sexual no âmbito da Univasf. 
 

Comunicativa  
Educativa 
Preventiva 

Procuradoria 
Ouvidoria 
SGP 
CEPPSI 
Comissão de Ética 
Univasf 
 

A partir de 
2021 

Não há  
(divulgação 
por meio 
digital) 
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4.2  Gestão do trabalho remoto 

 

Tendo em vista a necessidade de suspensão das atividades acadêmicas e 

administrativas da Univasf, como medida de contenção da propagação do Novo Coronavírus 

(Covid-19), as atividades administrativas da Comissão de Ética serão realizadas por meio de 

trabalho remoto. Assim, desde o mês de abril de 2020, as reuniões da Comissão passaram a 

acontecer por meio de ferramentas tecnológicas com recursos de imagens e sons em tempo 

real para o(a)s participantes. 

A comissão continua com o atendimento ao público por meio do e-mail institucional 

(etica@univasf.edu.br), bem como com o acompanhamento dos processos existentes na 

Comissão e nos que chegam por meio do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC). 

Durante o período de trabalho remoto, serão realizadas as atividades de divulgação 

mensal de Boletins Minuto da Ética, por meio eletrônico, bem como de ações de 

capacitação, por meio de lives, e de campanhas educativas, inclusive, atendendo a chamado 

de outras comissões de ética. 

As denúncias encaminhadas à Comissão de Ética da Univasf serão recebidas pela 

Secretaria Executiva, a qual dará conhecimentos aos(às) membro(a)s titulares, tanto por e-

mail quanto pelo grupo criado em rede social, para a comissão, a fim de inclusão em ponto 

de pauta. 

As deliberações da Comissão serão lavradas em atas, assinadas pelo(a)s 

participantes, por meio do Sipac, com extrato de ata enviada a cada denunciado(a). 

A leitura diária das mensagens do e-mail da Comissão continuará sem feita pela 

Secretaria Executiva, a qual comunica à presidência da Comissão quando fdor necessário 

deliberação. 

Nesse período de trabalho remoto não haverá reunião presencial. Todas as reuniões 

serão realizadas por meio remoto, inclusive, a realização de oitivas quando necessário. 

Todo e qualquer documento, inerente a deliberações, será juntado ao respectivo 

processo eletrônico Sipac. No que tange aos processos físicos, as cópias serão salvas em 

arquivos específicos para posterior juntada aos autos. As cópias dos autos continuarão 

sendo disponibilizadas aos(às) investigado(a)s. 

A planilha de acompanhamento de procedimentos continuará sendo alimentada de 

acordo com as etapas processuais. 

mailto:etica@univasf.edu.br
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Recomenda-se a participação em cursos do(a)s membro(a)s em palestras (lives) sobre 

gestão da ética e sobre gestão de riscos e da integridade durante o período de trabalho 

remoto. 

 

4.3  Do monitoramento e da atualização periódica  

Para o monitoramento do Plano de Gestão da Ética, algumas ações são realizadas, a 

fim de permitir a avaliação das ações propostas e a atualização delas, quando necessário, 

com a retroalimentação anual do Plano: 

a) acompanhamento das ações e das apurações; 

b) reunião de avaliação semestral; 

c) Atualização anual do plano de trabalho. 

4.4 Da Avaliação 

Como instrumentos de avaliação, a Comissão de Ética realiza reuniões periódicas e 
preenche o questionário de avaliação anual sobre a gestão da ética na Univasf. Além disso, 
as ações de capacitação, intituladas Rodas de Conversas, recebem avaliação do(a)s 
participantes. Outra forma de monitorar as ações é a aplicação do questionário para aferição 
do conhecimento sobre as normas de conduta ética. 

 
5 CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2019/2020/2021 
 

5.1  2019 

MÊS DIA HORÁRIO 

Janeiro 18 
31 

9:00 

Fevereiro 14 
28 

9:00 

Março 14 
28 

9:00 

Abril -- 9:00 

Maio 09 
23 

9:00 

Junho 06 
20 

9:00 

Julho 26 8:30 
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Agosto 08 8:30 

Setembro 19 8:30 

Outubro 10 8:30 

Novembro 07 8:30 

Dezembro 05 8:30 

 
5.2 2020 

 

MÊS DIA HORÁRIO 

Janeiro 30 14:30 

Fevereiro 20 14:30 

Março 29 14:30 

Abril 23 14:30 

Maio 21 14:30 

Junho 18 14:30 

Julho 23 14:30 

Agosto 27 14:30 

Setembro 24 14:30 

Outubro 29 14:30 

Novembro 26 14:30 

Dezembro 17 14:30 

 
5.3 2021 

 

MÊS DIA HORÁRIO 

Janeiro 28 14:30 

Fevereiro 25 14:30 

Março 25 14:30 

Abril 29 14:30 

Maio 27 14:30 

Junho 17 14:30 
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Julho 29 14:30 

Agosto 26 14:30 

Setembro 30 14:30 

Outubro 28 14:30 

Novembro 25 14:30 

Dezembro 16 14:30 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

As ações do Plano de Trabalho da Comissão de Ética são discutidas, em reunião, e 
aprovadas pelos seus membros titulares e suplentes, podendo sofrer alterações ou ajustes 
de acordo com as demandas institucionais e/ou necessidade dos órgãos parceiros. 

As ações propostas, neste plano, para cada exercício, serão discutidas anualmente. 
Os casos omissos serão discutidos pelos membros da Comissão de Ética da Univasf e, 

se for o caso, levados ao conhecimento da autoridade máxima da Univasf . 
 


