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1. Apresentação 

 

A Comissão de Ética do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes foi instituída em 03 de agosto 

de 2012, pela Portaria GR/Ifes nº 1.403, atendendo ao disposto no Decreto nº 1.171 de 22 de 

junho de 1994, que versa sobre a aprovação do Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal. A composição atual da comissão é estabelecida pela Portaria 

nº 474 de 26 de fevereiro de 2019. 

 

A sua missão é promover a ética no âmbito do Ifes, socializando-a por meio de ações 

amparadas em valores e princípios que devem nortear a conduta de todos que nele prestam 

serviço, visando o equilíbrio das relações sociais e de trabalho. 

 

2. Objetivos 

 

A principal função da Comissão de Ética é zelar pela aplicação do Código de Ética Profissional do 

Servidor Público, devendo apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas que possam estar 

em desacordo com as normas éticas estabelecidas. Além disso, atua no desenvolvimento de 

ações que resultem na orientação, disseminação da conduta ética e capacitação dos servidores 

acerca das normas e comportamentos no Instituto.  

 

3. Da estrutura da comissão 

 

A comissão é composta por 06 membros, sendo 03 titulares e 03 suplentes. Dentre os titulares 

é escolhido o presidente, que tem mandado de 03 anos, podendo ser reconduzido ao cargo 

uma única vez, por igual período. Também compõem a comissão 01 secretário-executivo e 01 

assessor da secretaria-executiva.  

 

As normas de funcionamento e o rito processual são regidos pela Resolução nº 10, de 29 de 

setembro de 2008, da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.  

 

Cabe ressaltar que qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, 

associação ou entidade de classe poderá solicitar a atuação de Comissão de Ética, visando à  
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apuração de possível infração ética imputada a agente público, de acordo com o Art. 11 do 

Decreto 6.029, de 1º de fevereiro de 2007.  

 

Até início de 2020, as denúncias, dúvidas e solicitação de informações podiam ser 

encaminhadas para o e-mail da comissão etica@ifes.edu.br; pelo sistema de ouvidoria 

(sistema.ouvidorias.gov.br); presencialmente nos horários de atendimento da Comissão ou via 

processo administrativo protocolado no Campus ou Reitoria. A partir de abril de 2020, todas as 

denúncias deverão ser protocoladas pelo canal Fala.Br do Governo Federal e a Ouvidora 

encaminhará para a Comissão de ética deliberar, quando for o caso.  

 

Toda denúncia recebida pela Comissão é tratada como sigilosa e segue o rito processual 

disposto na resolução nº 10 - CEP de 2008. Somente após a conclusão do processo ou 

procedimento preliminar é que as informações do processo estarão acessíveis aos interessados 

(Lei nº 9.784/1999). É importante ressaltar que somente o denunciado tem acesso aos autos 

(art. 15, resolução nº 10/2008) ou quando o denunciante está na condição de vítima.  

 

A Comissão de Ética busca formas de mediar situações de conflitos e dificuldades no âmbito da 

própria comissão. No entanto, quando o assunto desvia do cunho ético, as demandas são 

encaminhadas ao Gabinete do Reitor para deliberação sobre os encaminhamentos das 

eventuais responsabilidades administrativas dos agentes. 

 

4. Atividades da comissão 

 

Conforme estabelece o artigo 6 da Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008: “As Comissões 

de Ética se reunirão ordinariamente pelo menos uma vez por mês e, em caráter extraordinário 

por iniciativa do Presidente, dos seus membros ou do Secretário-Executivo”.  

 

O calendário de sessões é disponibilizado no início do ano no sítio do Ifes, sendo atualizado 

conforme a necessidade de alterações nas datas de reuniões ou sessões extraordinárias. Ao 

longo de 2019, foram realizadas 11 sessões ordinárias e 04 sessões extraordinárias, nas 

seguintes datas: 08/02, 15/05, 15/03, 05/04, 03/05, 17/05, 07/06, 28/06, 05/07, 09/08, 23/08, 

13/09, 04/10, 08/11 e 06/12/2019.  
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A secretaria-executiva da comissão atende semanalmente, às sextas-feiras, na sala da própria 

Comissão, localizada na Reitoria do Ifes. As reuniões e demais atividades da Comissão são 

realizadas nesta sala.  

 

5. Representantes locais 

 

A comissão conta também com o auxílio dos representantes locais, que são servidores 

indicados pela gestão de cada Campus para atuar como ponto focal da Comissão no Campus 

em que atua, contribuindo assim com os trabalhos de comunicação e educação para a ética. 

Hoje a Comissão conta com o apoio de 22 representantes locais. 

 

6. Resultados – 2019 

 

No mês de novembro de 2019 a Comissão de ética do Ifes recebeu o prêmio de Boas Práticas 

na Gestão da Ética promovido pela Comissão de Ética Pública do Governo Federal, na categoria 

A – Administração direta, universidades federais e institutos federais de ensino.  

 

A Campanha - Conduta Consciente, eu valorizo!, vencedora do prêmio citado acima, teve como 

objetivo, além da conscientização dos servidores do Ifes acerca de condutas e comportamentos 

éticos que devem ser adotados no ambiente de trabalho, divulgar as funções da comissão e os 

canais de comunicação para que o servidor possa buscar orientações, enviar denúncias, 

sugestões e outros. O projeto foi apresentado no XX Seminário Ética na Gestão: Ética Pública e 

Cidadania, realizado nos dias 20 e 21 de novembro, em Brasília/DF, junto aos vencedores das 

outras categorias. 

 

A ação consiste no envio de e-mails mensais a todos os servidores da instituição com variados 

temas, como: o que é ética; o que fazer caso aconteça algo em desacordo com as normas; bom 

relacionamento; comportamento no ambiente organizacional; assédio, entre outros assuntos.  

 

Como fruto da apresentação realizada no Seminário, a Comissão de ética do Ifes concedeu 

autorização para que quatro comissões de ética utilizassem a campanha em suas Instituições, 

bem como, disponibilizou, a pedido da Comissão de ética pública, as artes para o acervo e 

publicação no sítio da CEP.  
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Legenda: Dr. Milton Ribeiro (Conselheiro da Comissão de ética pública), Ricardo Tomaz Martinelli (Secretário-
executivo da Comissão de ética do Ifes), Ursula de Oliveira Closel (Presidente da Comissão de ética do Ifes), Ana 
Maria Machado Marques (Integrante da equipe de monitoramento do código de conduta da alta administração 
federal).  
 

 
Legenda: placa da premiação.  
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No ano de 2019, foram realizadas também: 

• 06 orientações presenciais;  

• 11 diligências;  

• 12 denúncias recebidas via canal da ouvidoria, pelo e-mail da Comissão, considerando o 

acordado em reunião de julho de 2018;  

• 18 processos recebidos (denúncias);  

• 05 processos arquivados; 

• 18 assinaturas de ACPPs (Acordo de Conduta Pessoal e Profissional); 

• 01 ofício respondido à Assessoria Processual do Magnífico Reitor (Corregedoria) com 

demandas do Ministério Público; 

• 06 consultas à Comissão de Ética Pública via e-mail e/ou telefone; 

• 01 palestra abordando a ética, assédio moral e assédio sexual em Campus do Ifes;  

• 26 participações em posses. A participação na cerimônia de posse tem o objetivo de 

orientar os novos servidores sobre a conduta ética. No ato da posse o servidor assina 

um termo de compromisso com a ética. Ao todo foram assinados 130 termos; 

• Realização de orientações presenciais, por e-mail e telefone durante o ano;  

• Capacitação de 02 membros da Comissão no curso de Gestão da Ética, realizado pela 

Comissão de Ética Pública da Presidência da República, em Brasília/DF; 

• Participação de 02 membros no Seminário Ética na Gestão, realizado pela Comissão de 

Ética Pública da Presidência da República, em Brasília/DF; 

• Atualização, junto aos campi, dos servidores designados como representantes locais da 

Comissão de Ética. (A título de ressalva, estava prevista a capacitação dos 

representantes durante o ano de 2019, mas esta não foi realizada devido ao 

contingenciamento de recursos.) 

• Continuação dos trabalhos em parceria com a Corregedoria e Ouvidoria para 

tratamento das denúncias do Instituto recebidas por meio do sistema Fala BR (que a 

partir de 2020 será o meio exclusivo para recebimento de denúncias);  

• Participações de membros da Comissão de Ética em diferentes comissões, como Comitê 

de Risco, Programa de Integridade, Comitê Gestor de Segurança da Informaçãoe Grupo 

de diálogo com a Proen, Assessoria Processual e DGP. 
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7. Apontamentos 

 

A Campanha de conscientização para a ética trouxe resultados positivos para a comissão e uma 

maior aproximação e interação com os servidores, em busca de orientações, recebemos 

também feedback acerca dos temas abordados e redução no número de casos provenientes de 

relacionamento interpessoal.  

 

Como proposta do plano de ação para 2020 a Comissão pretende realizar nova visita a todos os 

Campi para proferir palestras com todos os servidores e orientações (tira-dúvidas) presenciais, 

bem como a capacitação dos representantes locais, para que possam atuar como pontos focais 

da Comissão em seus campi. Além de continuar divulgando informes sobre a ética por meio da 

campanha Conduta Consciente.  

 

No plano de ação para 2020 proposto pela Comissão estão previstas a realização de visitas a 

todos os Campi. Durante estas visitas, além da realização de palestras com todos os servidores 

a respeito do tema ética, também estão previstos momentos onde serão repassadas 

orientações (tira-dúvidas) presenciais e a capacitação dos representantes locais. Além disso, os 

informes sobre a ética continuarão a ser divulgados por meio da campanha Conduta 

Consciente.  

 

8. Considerações finais 

 

Pautada na imparcialidade e prudência, a Comissão de ética do Ifes, busca sempre por 

entendimentos e decisões justas, de modo que se fortaleçam as relações interpessoais, a 

harmonia e o respeito no âmbito do Ifes.  

 

Neste sentido, a Comissão compromete-se em continuar realizando suas atribuições com zelo e 

dedicação e se coloca à disposição para demais informações e esclarecimentos que se tornem 

necessários.  

 


