UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Comissão de Ética da UNIRIO
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DA UNIRIO,
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019, ÀS 10:30H, NA SALA DA VICEREITORIA DA UNIRIO.
PRESENTES: Cibeli Reynaud, Presidente, os Membros Titulares, Roberto Vianna e

Valéria Wilke, os Membros Suplentes, Vinicius Moura e Renner Alves, e a SecretáriaExecutiva, Mariana Araujo.

1) BOAS-VINDAS AOS NOVOS INTEGRANTES. A Presidente da ComÉtica/UNIRIO
deu boas-vindas aos novos membros e ressaltou a importância desta para a
Universidade. Informou que serão expedidos Certificados de colaboração e
agradecimento para que sejam anexados nas pastas funcionais dos membros que
atuaram na Comissão, e ainda, que serão apresentados na próxima reunião os Termos
de Compromisso e Confidencialidade para assinatura dos membros.
2) FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO. Foi estabelecido que os novos membros
deverão fazer um estudo prévio sobre a legislação e o funcionamento da comissão,
utilizando os sites da Comissão de Ética da Unirio e da Comissão de Ética Pública e os
materiais impressos e digitalizados de cursos e seminários que estão disponibilizados.
Estabeleceu-se ainda que todos os processos gerados pela Comissão serão
digitalizados e disponibilizados para os membros. Foram estabelecidos os prazos para
análise e relatoria dos processos e ainda o envio antecipado do relatório para os demais
membros. Sobre o calendário de reuniões, ficou estabelecido que as reuniões serão
quinzenais e com horários alternados, uma ordinária e outra extraordinária. Decidiu-se
ainda que os nomes das pessoas envolvidas nos processos serão suprimidos para fins
de registro em ata pública.
3) ORDEM DO DIA (PROCESSOS)
3.1 Processo 23102.007095/2018-87: Relator: Renner Coelho Messias Alves.
Denúncia
A Presidente da ComÉtica/UNIRIO reafirmou seu impedimento de manifestar-se
no processo em tela, uma vez que também integra o quadro docente do Instituto VillaLobos. Os demais membros, por unanimidade, anuíram ao voto apresentado pelo
Relator, pelo arquivamento do processo, com o seguinte teor:
“Diante da análise documental, o relator recomenda o arquivamento deste
processo já que, em momento algum, o enunciado emitido, em 27 de agosto de 2018,
pela docente Silvia Garcia Sobreira NÃO teve intenção de ofender o estudante Leandro
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Ferreira Barbosa, apesar das conotações sociais a que foram interpretados os termos
empregados. Além disso, de modo a assegurar a clareza deste relatório e prevenir
quaisquer outras manifestações que denotem possíveis atos geradores de conflitos
entre servidores, e entre estes e usuários dos serviços oferecidos pela UNIRIO, registrese a imperiosa necessidade de que as condutas sejam pautadas na civilidade no uso
das palavras.”
3.2 Consulta por e-mail
A Presidente da ComÉtica/UNIRIO apresentou uma consulta recebida por e-mail
referente a conflito entre dois servidores que trabalham em um mesmo setor. O membro
Roberto Vianna sugeriu que para casos como esse seja feita uma mediação com os
envolvidos, inclusive ressaltando que existem setores na Universidade que podem
promover esse atendimento. Após deliberações, foi sugerido que seja aberto um
processo de Procedimento Preliminar, para que seja analisado o mérito de forma mais
detalhada e gerado um possível acordo junto às partes e setores envolvidos, não
havendo necessidade, no momento, de abertura de Processo Ético.
4) DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS.
As demandas recebidas pela ComÉtica/UNIRIO foram distribuídas da seguinte
forma:

Cibeli

Reynaud

–

23102.008069/2018-76,

23102.002875/2018-31

e

23102.003130/2018-99; Roberto Vianna – consulta descrita acima, com processo a ser
aberto,

23102.005944/2018-68

e

23102.000520/2019-98;

Valéria

Wilke

–

23102.005945/2018-11 e 23102.005946/2018-57.
5) AGENDA DE ATIVIDADES 2019.
O item será discutido na próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada esta reunião e
eu, Secretária-Executiva desta Comissão, lavrei esta ata, que segue assinada por mim
e pelos demais membros presentes:
Cibeli Reynaud (Presidente)________________________________________
Roberto Vianna (Titular)__________________________________________
Valéria Wilke (Titular)________________________________________
Vinicius Moura (Suplente)_______________________________________
Renner Alves (Suplente)____________________________________
Mariana Araujo (Secretária-Executiva)________________________________
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