
    

MEMÓRIA REUNIÃO  

 
Data: 07 de julho de 2018    Horário: 14h00min 
Coordenada por: Elisete Kronbauer 
Local: Editora 
 

Membros participantes: 

ELISETE KRONBAUER, DANIEL ARRUDA CORONEL, RAFAEL SANTOS DE 
OLIVEIRA, ANDRÉA MACHADO SEVERO, PAULA BORGES TRONCO 

 

Outros participantes: 

 

Pauta: 
a) Apresentação da legislação sobre integridade e o que se espera do 

Programa de Integridade; 
b) Apresentação e discussão sobre o andamento dos trabalhos sobre Gestão 

de Riscos e a relação entre a Comissão de Governança, Riscos e Controles 
e a Comissão de Ética; 

c) Implicações à Comissão de Ética advindas da aprovação do Código 
Disciplinar Discente; 

d) Proposição de elaboração de um Código de Ética e Conduta da UFSM; 
e) Definições sobre a prevenção e tratamento de atos de nepotismo e conflito 

de interesses. 
 
 
Itens abordados e comentados: 
 

a) Elisete apresentou brevemente a legislação sobre o Programa de 
Integridade e o que é esperado que seja feito até novembro de 2018; 

b) Dadas as semelhanças nos procedimentos e prazos para gestão dos 
riscos de integridade e a gestão dos demais tipos de riscos, houve 
consenso de que o trabalho seja feito integrado ao Comitê de Governança, 
Riscos e Controle; 

c) A Comissão de Ética, a priori, não se envolverá com demandas ligadas ao 
Código Disciplinar Discente; 

d) A Comissão de Ética irá, primeiro, buscar capacitação para depois 
discutir a construção de um Código de Ética e Conduta para os 
servidores; 

e) A Comissão de Ética e a PROGEP irão discutir e definir o que poderá ser 
feito sobre os procedimentos de conflitos de interesse; 

f) A Comissão de Ética não tem estrutura de pessoas, capacitação e sala 
para executar as atividades que seriam de sua atribuição e precisa dessa 
infraestrutura para dar conta das atividades; 

g) A Comissão de Ética vai estudar a estruturação de uma página junto ao 
site da UFSM; 

h) Com a divulgação da existência e competências da Comissão de Ética, 
teme-se o aumento de fluxo de trabalho sem ter a devida estrutura para 
tratar as demandas de trabalho. Teme-se também (Comissão de Ética e 



    

PROGEP) não estarem capacitados para realizar os procedimentos 
necessários. 

 

 
Encaminhamentos/Providências 
 

O QUE RESPONSÁVEL EQUIPE PRAZO 

Enviar à 

Comissão de 
Ética e à PROGEP 

consulta por e-
mail sobre o fluxo 

interno para 
análise de 

consultas sobre 
conflitos de 
interesse 

Elisete  28/07/2018 

(resposta) 

Enviar e-mail 
com o link da 

página da 
Comissão de 

Ética da 
UFCSPOA e 

alguns Códigos 
de Ética e 

Conduta de 
outras IES 

Elisete  10/07/2018 

Comunicar o 
Frank sobre o 

trabalho conjunto 
com o Comitê de 

Governança, 
Riscos e Controle 

Elisete  10/07/2018 

Buscar 

capacitação para 

os integrantes da 

Comissão de 

Ética junto à 

Comissão de 

Ética Pública 

(Curso de Gestão 

e Apuração da 

Ética Pública) 

Daniel  Setembro/2018 

 


