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PLANO DE ATIVIDADES DE TRABALHO REMOTO DA  

COMISSÃO DE ÉTICA DA UFOPA 

 

A Comissão de Ética informa que, em razão do quadro de emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus (Covid-19), as atividades presenciais desta Unidade serão restringidas até 

decisão ulterior, conforme dispõem o Comunicado da Reitoria da Ufopa, de 18 de março de 2020, e o 

artigo 4º da Instrução Normativa n° 2/2020-Reitoria, de 20 de março de 2020. 

 

Em razão da restrição das atividades presenciais, a Comissão de Ética apresenta seu plano de 

execução de suas atividades a ser executadas de maneira remota, nos seguintes termos. 

 

 

 

1. Atendimento ao Público: 

 

Suspensão de atendimentos presenciais, com atendimento somente pelo e-mail: 

comissaodeetica@ufopa.edu.br. 

 

As demandas serão respondidas em horário comercial, de 8h as 12h, e de 14h as 18h. 

 

 

2. Demandas urgentes: 

 

A Comissão deliberará sobre casos de natureza urgente, que justifiquem uma atuação célere da 

Comissão e que necessitem de atendimento presencial. 

 

Demonstrada a necessidade de atendimento presencial, este será marcado com data e horário 

prévio para o atendimento do demandante, com obediência a todos padrões de higienização 

necessários. 

 

 

3. Eventos: 

 

Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública do Coronavírus (Covid-19), fica 

suspenso qualquer evento da Comissão de Ética, com vistas a evitar aglomerações de pessoas.  

 

Regularizada a situação, os eventos serão remarcados em nova data, a exemplo da discussão 

sobre Comunicação Não-Violenta nas Organizações Públicas. 

 

 

4. Campanhas Educativas:  

 

A Comissão de Ética manterá as ações educativas mensais, com divulgação, via SIGAdmin, de 

folders a respeito de temas sobre Ética Pública, com vistas a melhor formação dos servidores da 

Universidade para o exercício profissional pautado nos princípios e regramentos éticos. 
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5. Consultas à Comissão: 

 

A Comissão de Ética estará disponível, mediante correio eletrônico, para que seja consultada a 

respeito de situações que possam conflitar com a ética pública. 

 

Caso necessária a confidencialidade na Consulta, esta poderá ser realizada ao e-mail 

institucional de um dos membros da Comissão, a qual assegurarão o devido sigilo, sob as penas da lei. 

 

Em último caso, poderá ainda ser verificada a possibilidade de prestação de consulta por contato 

telefônico com a Comissão, mediante número pessoal do Presidente da Comissão, tendo em vista 

inexistir telefone móvel institucional.  

 

 

6. Processos em trâmite: 

 

Os processos de apuração de infrações éticas que tramitam na Comissão seguirão seu fluxo. 

 

As discussões sobre as diligências, provas ou decisões que deverão ser tomadas serão discutidas 

entre os Membros da Comissão por seus e-mails institucionais ou em reuniões com uso de tecnologia. 

 

Contudo, as oitivas das partes envolvidas no processo e de testemunhas ficarão suspensas. 

 

As partes serão intimadas das decisões de seus processos mediante o envio da Decisão a seus 

e-mails institucionais. 

 

Os prazos processuais estarão suspensos, com vistas a evitar prejuízos as partes interessadas 

nos processos. 

 

 

7. Reuniões da Comissão: 

 

As reuniões presenciais da Comissão de Ética ficarão suspensas, sendo substituídas por recursos 

tecnológicos, a exemplo de troca de sugestões sobre eventual tema discutido mediante envio de correio 

eletrônico aos e-mails institucionais dos membros. 

 

Poderão ainda ser realizadas vídeos-chamadas via Whatsapp ou ser utilizada a ferramenta do 

Skype entre os membros da Comissão para discussões em tempo real, sendo, em momento posterior, 

lavrada a ata das discussões, a ser subscritas por todos os membros que participarem de eventuais 

reuniões nessa modalidade. 

 

 

8. Demais contatos: 

 

 Alan Chaves Batista – Membro Titular, no exercício da Presidência: alan.batista@ufopa.edu.br 

 

 Juliana Matos Martins – Membro Titular: juliana.martins@ufopa.edu.br 
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 Flávio Nicaretta Amorim – Membro Titular: flavio.amorim@ufopa.edu.br 

 

 Camila Pereira Jacome – Membro Suplente: camila.jacome@ufopa.edu.br 

 

 Wenderson Rogerio de Souza Cirino – Membro Suplente: wenderson.cirino@ufopa.edu.br 

 

 André Dioney Fonseca – Membro Suplente: andre.fonseca@ufopa.edu.br 

 

 Francineide Lima Abreu – Secretária-Executiva da Comissão: 

francineide.abreu@ufopa.edu.br 


