Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria

Relatório de Reunião - Comitê de Integridade
A reunião contava com os setores abaixo representados:
Coordenadora do Programa de Integridade e Pró-Reitora de Administração Adm.ª Tânia Mara
Francisco
Ouvidoria - Ouvidoria Janaína Anchieta Costa
Comitê de Ética Pública - Prof. Dr. Pedro Scherer de Mello Aleixo
Comissão de Ética em Pesquisa - Ediléia Bagatin
Procuradoria Federal - Dr. Murillo Giordan Santos
Auditoria Interna - Auditor Douglas Renato Pinheiro
Comissão do PAR - Geórgia Mansour
Assessoria de Gestão e Governança - Raphael Antonio Dante Candio dos Santos
Justificou ausência Prof. Silvio Duailibi da Comissão Processante Permanente e da Comissão de Juízo
de Admissibilidade.
A reunião se iniciou às com a palavra da Pró-Reitora Adjunta de Administração introduzindo a questão
dos webinários realizados e a importância de trazermos ao comitê uma política de combate ao assédio
sexual.
A seguir entrou na reunião a Pró-Reitora de Administração Tânia Mara Francisco e informou sobre as
campanhas e políticas em vista.
Procurador informa a necessidade de tal política de combate ao assédio sexual. Teremos a publicação
de uma cartilha da Advocacia Geral da União e que devemos ter uma campanha de difusão em setores
para a efetiva aplicação, sugeriu câmaras técnicas e congregações mas aguarda participação de todos.
Prof. Dr. Pedro informa que a Ética Pública pretende realizar um formato de rede para difusão e
divulgação destas atividades questões relacionadas.
A Ouvidora informa que a Ouvidoria trata as questões de modo mais pontual e acaba sendo dificultada
uma sequência de atividades integradas visando a prevenção.
A Pró-Reitora informa que devemos incluir estes temas diretamente no Programa e que sejam
estabelecidas políticas.
A Ouvidora sugere que seja feita uma campanha de acolhimento junto da saúde do servidor.
Pró-Reitora Adjunta sugere que sejam três fases: elaboração de uma política escrita detalhando e
conceituando os itens da política, no segundo momento uma divulgação dela e dessa normatização e
em terceiro momento teremos um momento de fortalecimento e difusão das estruturas de
acolhimento.
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Procurador informa que a Dr.ª Diana palestrante do último webinário participou da implantação da
política do Instituto Federal do Ceará e a requisitará para ajuda em nossa estipulação da política.
A seguir foram trazidas importantes colaborações dos setores de Ética Pública e Ética em Pesquisa de
acordo com as ocorrências que ambos lidam em suas devidas atribuições. Em breve também teremos
campanhas destes setores sendo desenvolvidas.
O Prof. Pedro da Comissão de Ética informa sobre as atividades que seu setor mediará e traz as
informações:
Janeiro: Inovação: aplicação do marco legal e a atividade docente
Data: 28/01/2021 às 15:00hs
Prof. Dr. Sérgio Schenkman, EPM, Campus São Paulo
Março: Fake News e Liberdade de Expressão
Data: 11/03/2021 às 15:00hs
Prof. Dr. Raphael Neves, Campus Osasco, Unifesp

Temos desta reunião os principais encaminhamentos:
Grupo de trabalho para estipular uma proposta de política de combate ao assédio sexual.
Posteriormente teremos a divulgação e o fortalecimento das estruturas de acolhimento de servidores
(NASF) e estudantes (NAE). Colocaremos um espaço na página de integridade sobre esse tema.
Divulgação do webinário sobre redes sociais no mês de dezembro.
Publicação das informações de extensão dos webinários da Comissão de Ética.
Grupo de trabalho para estipular uma proposta de política de combate ao racismo.
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