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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA (CET), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE), NO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Aos quatro dias do mês de julho 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), Lenivaldo Idalino de Oliveira Júnior (membro suplente), Lúcio Enrico Vieira Attia (membro suplente), David Henrique da
Costa (secretário executivo), Michele Alexandra Cheng (assistente em administração) e Munira Amaya Alves Barbosa (bolsista). Um.
Informes: A reunião com a PROCIT foi adiada para uma data futura. Os membros Lucio Enrico Vieira Attia e Lenivaldo Idalino de
Oliveira Júnior falaram sobre o evento promovido pela Comissão de Ética Pública na USP, que tratou de diversos temas e teve a duração
de 4 dias, possuindo palestras, oficinas e grupos de estudos. Após o evento, os membros se reuniram com um membro da Comissão de
Ética da USP e trataram de experiência, condução de processos e o papel educativo desempenhado pelas comissões. Os membros então
parabenizaram o trabalho realizado pela Comissão de Ética Pública e a solicitude da Comissão de Ética da USP. Dois. Férias dos
Membros: O membro Saulo Cabral dos Santos estará de férias do período de 15 a 31 de julho, o secretário David Henrique da Costa
estará de férias do período de 22 a 31 de julho e a bolsista Munira Amaya Alves Barbosa estará de férias, no mês de agosto, do dia 01 de
agosto ao dia 30. Minuta de recomendação Ética: O membro Lúcio Enrico Vieira Attia apresentou a recomendação nº 01 de 2019 da
Comissão de Ética, que trata da postura da Comunidade Acadêmica da UFPE em redes sociais, sendo aprovada pelos presentes e será
publicada para toda a universidade. Três. Processos: O processo de número 05/2019 foi distribuído ao membro Lucio Enrico Vieira
Attia. Sobre processo nº 06/2019, o denunciante optou por desistir do processo antes da distribuição de relatoria. A comissão analisou a
questão e decidiu então por arquivá-lo, pois não se trata de matéria relevante ao interesse público. O relator do processo de nº 03/2018
solicitou a convocação do secretário do setor para oitiva. Plano de Comunicação: Os membros da Comissão atualizaram as peças
publicitárias e textos sugeridos pela PROCIT, que serão apresentados na campanha de divulgação da Comissão de Ética no Campus.
Estes serão lançados a toda a comunidade acadêmica atendendo ao plano de comunicação da Comissão de Ética, buscando fomentar um
debate no campo da ética na universidade. Outros: Não houve. Nada mais havendo a tratar, eu, David Henrique da Costa, Auxiliar em
Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por mim. Recife, quatro de julho de dois mil e dezenove.

(Assinado digitalmente em 22/08/2019 10:20)
(Assinado digitalmente em 16/08/2019 16:56)
LENIVALDO IDALINO DE OLIVEIRA
DAVID HENRIQUE DA COSTA
JUNIOR
SECRETARIO
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Matrícula: 2322999
Matrícula: 2098619

(Assinado digitalmente em 20/08/2019 09:13) (Assinado digitalmente em 16/08/2019 15:40)
LUCIO ENRICO VIEIRA ATTIA
MICHELE ALEXANDRA CHENG
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1978136
Matrícula: 3075765

(Assinado digitalmente em 21/08/2019 16:56)
SAULO CABRAL DOS SANTOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1736892

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu
número: 528, ano: 2019, tipo: ATA DE REUNIAO, data de emissão: 16/08/2019 e o código de verificação:
50cb0769d6

