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EDITORIAL 
 

Prezado Membro da Rede de Ética do Poder Executivo Federal, 

 

Em junho acontecerá a segunda etapa dos Encontros Regionais do 

Sistema de Gestão da Ética do poder Executivo Federal (SGEP), referente 

às regiões Norte e Nordeste. Para que você se programe, divulgamos as 

datas e o local do evento: 21 e 22 de junho, nas instalações do Banco do 

Nordeste, em Fortaleza. E queremos sua ajuda para definir os temas das 

oficinas, por meio da enquete disponibilizada neste Boletim. Participe! 

Aproveitamos a oportunidade para fazer um apanhado especial 

do Encontro Regional do SGEP - Sul e Sudeste, com as matérias 

publicadas sobre o assunto. Confira! 

Para que todas as comissões possam organizar suas boas práticas 

com calma para a VIII edição do Concurso de Boas Práticas, 

anunciamos a prorrogação do prazo de inscrições. 

Neste Boletim, trazemos, ainda, reuniões que contaram com a 

presença da CEP para discutir iniciativas de cooperação para promoção 

da ética. Disponibilizamos, também, o link contendo o livro do XXII 

Seminário Ética na Gestão, realizado em 2021, e damos continuidade à 

divulgação das Dúvidas Frequentes de Comissões de Ética Setoriais.  

A seção “Fala Comissão” divulga o webinar em comemoração ao 

Dia Nacional da Ética, promovido pela Comissão de Ética da Embrapa, 

que acontecerá no dia 25 de maio, e o seminário em comemoração aos 

20 anos da Comissão de Ética da Anvisa, nos dias 19 e 20 de maio. 

Falando em Dia Nacional da Ética, o texto de apoio "Minuto da 

Ética", também foi feito especialmente para essa data! A recomendação 

da Secretaria-Executiva da CEP é de que o "Minuto da Ética" seja 

distribuído e/ou veiculado em meio virtual nos órgãos e entidades, para 

disseminação de orientações sobre conduta ética e para publicidade do 

trabalho das Comissões setoriais.  

O Boletim Informativo do SGEP é um instrumento de divulgação 

para todos nós! Se sua Comissão tiver alguma sugestão de texto, ação 

ou material a ser divulgado, escreva para nós! 

 

Brasília, maio de 2022 

 

Secretaria-Executiva da CEP   
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DESTAQUE 

 

Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética – Edição 

Norte/Nordeste acontecerá em Fortaleza 

 

 

 

Fortaleza receberá, nos dias 21 e 22 de junho, a segunda etapa dos 

Encontros Regionais do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo 

Federal (SGEP) de 2022, voltado a temas de interesse das comissões de 

ética setoriais das regiões Norte e Nordeste. O evento acontecerá nas 

instalações do Banco do Nordeste (BNB) e a programação será 

divulgada em breve. Todos os integrantes do SGEP estão convidados a 

prestigiar, mesmo aqueles fora das regiões contempladas pelo evento. 

Está previsto para o mês de agosto, em Brasília, o Encontro Regional 

do Centro-Oeste, também aberto às comissões setoriais de todo o SGEP. 

 

Encontros Regionais do SGEP 

Os encontros regionais do SGEP têm como objetivo promover a 

cooperação técnica e a troca de conhecimento entre as comissões 

setoriais, bem como avaliar a qualidade da gestão da ética nos órgãos 

e entidades públicas federais. Os eventos são palco de debates 

relacionados à ética e gestão da ética pública, envolvendo agentes 

públicos e especialistas, além de oportunidade para compartilhamento 

de experiências e instrumentos de consolidação da cultura ética no 

Poder Executivo federal, considerando a realidade dos órgãos e 

entidades das regiões envolvidas.  

Acompanhe a página dos encontros para mais informações. 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/eventos-e-cursos/eventos-e-capacitacoes/eventos-1/encontros-regionais-do-sgep-2022
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ENQUETE: Oficinas para Encontros do SGEP - Norte/Nordeste e 

Centro-Oeste  

 

Tendo em vista a realização de mais dois Encontros Regionais do 

Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (Norte/Nordeste, 

em junho; e Centro-Oeste, em agosto), queremos que você nos ajude na 

definição de temas para as oficinas destes eventos. Assim, 

encaminhamos enquete para que as Comissões e Ética Setoriais 

indiquem os temas considerados mais relevantes a serem abordados. 

Solicitamos que sejam assinalados até 2 (dois) temas por Comissão 

de Ética. A enquete ficará disponível até o dia 31 de maio.   

Acesse o formulário: https://forms.gle/vaDxrNSgwSLfKcLh9   

 

 

ESPECIAL: ENCONTRO DO SGEP – SUL/SUDESTE 

 

Nos dias 27 e 28 de abril, ocorreu, no Rio de Janeiro, o Encontro 

Regional do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal – 

edição Sul/Sudeste. Reunimos abaixo as matérias publicadas sobre o 

evento na página da CEP. 

 

 

Encontro do Sistema de Gestão da Ética reúne integrantes de 

comissões de ética setoriais no Rio de Janeiro 

 

A relevância e a 

atualidade da ética 

na Administração 

Pública foram postas 

em destaque na 

abertura do Encontro 

Regional do Sistema 

de Gestão da Ética do 

Poder Executivo 

Federal – edição 

Sul/Sudeste, que 

ocorreu no dia 27 de abril, no Rio de Janeiro, para cerca de 90 pessoas. 

https://forms.gle/vaDxrNSgwSLfKcLh9
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/cep
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 Iniciando o evento, o presidente da Comissão de Ética Pública 

(CEP), Antonio Carlos Vasconcelos Nóbrega, falou da importância da 

criação de padrões de comportamento com relação à ética e do papel 

das comissões de ética setoriais para atingir esse objetivo. “Quando 

promovemos encontros entre diferentes órgãos e entidades, 

reconhecemos as especificidades de cada um deles, mas trazemos, 

também, padrões que são adotados no âmbito da CEP para serem 

disseminados”, disse. Em seguida, instigou os presentes acerca da 

necessidade de se pensar a ética como política nacional para a 

promoção de um cenário com mais integridade, probidade e 

moralidade no âmbito da Administração Pública. 

Também presente no evento, o Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, 

abordou exemplos em que a ética deve ser observada e reforçou a 

necessidade de executar o que é correto para que as coisas deem certo 

no Brasil. Finalizando a primeira etapa do encontro, o Secretário de 

Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, Tony 

Ferreira de Carvalho ISsaac Chalita, e o Procurador-Geral do Estado do 

Rio de Janeiro, Bruno Dubeux, ressaltaram o trabalho promovido pela CEP 

e disseram que o evento é uma oportunidade de ouvir e aprender com 

experiências que deram certo para utilizar as boas práticas do Governo 

Federal também na esfera estadual. 

 

Parceria 

Para a promoção de 

ações integradas no âmbito 

da ética pública, o Secretário 

de Governo e Integridade 

Pública da Prefeitura do Rio 

de Janeiro, o presidente da 

Comissão de Ética Pública e o 

Secretário de Controle Interno 

da Secretaria-Geral da 

Presidência da República (CISET), Edson Sá Teles, assinaram um Protocolo 

de Intenções entre CEP e Prefeitura do Rio. Na ocasião, o Secretário de 

Controle Interno citou outras parcerias que também estão sendo 

estabelecidas com o intuito de aprimorar os trabalhos feitos pela CEP e 

CISET. 

 Dando sequência à programação, o presidente da CEP, Antonio  

Carlos Nóbrega, apresentou a palestra “Desafios para a promoção da 
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Ética na Administração Pública” e os painelistas Fernando Macedo 

(Eletrobrás), Gilberto Waller Junior (CGU) e Paulo Enrique Mainier (PGE/RJ) 

trataram sobre as Contribuições para a Gestão Ética na Administração 

Pública Federal, mediados pelo conselheiro Edson Sá Teles. 

Encerrando o primeiro dia de evento, o Secretário-Executivo da 

CEP, Ricardo Wagner de Araújo, 

estabeleceu um diálogo com os 

presentes, abordando o trabalho 

da SECEP, principalmente no que 

tange às ações que dão suporte 

às comissões de ética setoriais 

integrantes do Sistema de 

Gestão da Ética do Poder 

Executivo federal. 

 

 

Membros de comissões de ética setoriais participam de 

oficinas sobre ACPP e Plano de Trabalho  

 

Em continuidade ao Encontro Regional do Sistema de Gestão da 

Ética do Poder Executivo Federal – edição Sul/Sudeste, na manhã do dia 

28 de abril, membros de comissões de ética setoriais de órgãos e 

entidades participaram de oficinas que abordaram os temas 

“Elaboração de Plano de Trabalho: gestão e ponto de partida da 

atuação de comissão de ética setorial” e “ACPP: elaboração e 

acompanhamento do Acordo de Conduta Profissional e Pessoal (ACPP)”. 

“É um momento de troca 

de experiências tanto entre a 

Comissão de Ética Pública e as 

comissões setoriais quanto 

entre as próprias comissões de 

ética de diferentes órgãos e 

instituições. A partir desse 

debate, identificamos que 

todos passamos pelas mesmas 

dificuldades e, juntos, podemos encontrar soluções”, disse o Secretário-

Executivo da CEP, Ricardo Wagner de Araújo. 

Participando da oficina sobre Plano de Trabalho, o Presidente da 

Comissão de Ética da CEASAMINAS, Alexandre Luís Lopes da Silva, 
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compartilha da opinião do Secretário. “Fizemos questão de que os 

membros de nossa comissão viessem para que tivéssemos essa troca. A 

partir das discussões, estamos verificando meios para melhorarmos o 

Código de Conduta Ética de nossa instituição. Verificamos que temos 

aspectos bastante avançados, mas também temos muito o que 

melhorar”, ponderou Alexandre. 

Camilla Allievi, do Ministério 

da Saúde no Rio de Janeiro, viu na 

oportunidade do encontro e das 

oficinas adquirir conhecimentos 

para aperfeiçoar os trabalhos da 

Comissão. “Nossa Comissão de 

Ética é nova. Estamos em quatro 

pessoas no evento e agradecemos 

a oportunidade de ter essa troca de experiências. Com certeza será de 

grande valia para o desenvolvimento do nosso grupo e do nosso 

trabalho”, revelou. Camilla é membro titular da Comissão e participou da 

oficina sobre ACPP. 

Da Comissão de Ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), José Valdemir do Nascimento, disse que 

o evento superou as expectativas. “Não imaginávamos ter contato com 

uma equipe tão rica de palestrantes. Os painéis estão muito 

esclarecedores e estamos aproveitando muito as oficinas. Juntar 

membros de diferentes instituições enriquece os debates. Percebemos 

que temos problemas em comum e as soluções executadas em um 

órgão certamente pode ajudar o outro”, finalizou. 

Após as reuniões em grupos, os participantes apresentaram suas 

reflexões e tiveram a oportunidade de dialogar com o Secretário-

Executivo da CEP e com a Coordenadora-Geral do Sistema de Gestão 

da Ética Pùblica, Clarice Knihs. 
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Painéis e apresentações de boas práticas de comissões de 

ética setoriais encerram Encontro Regional do SGEP 

 

Encerrando a 

programação do 

Encontro Regional do 

Sistema de Gestão da 

Ética do Poder Executivo 

Federal – edição 

Sul/Sudeste, os 

participantes assistiram 

ao painel sobre 

prevenção de conflito 

de interesses, mediado pela Coordenadora-Geral de Análise de Conflito 

de Interesses da Secretaria-Executiva da Comissão de Ética Pública, Ana  

Maria Guimarães. Contribuíram com o debate Leonardo Sultani, 

Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da 

Economia, Álvaro Braga Lourenço, Secretário-Executivo da Comissão de 

Ética do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES); Rachel Torres Salvatori, presidente da Comissão de Ética da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

O painel mediado pelo presidente da CEP, Antonio Carlos 

Nóbrega, tratou sobre “A Ética como Ferramenta de Boa Gestão em 

Organizações Públicas e Privadas” e recebeu os painelistas Daphne 

Nunes, Gerente-Executiva de Relações de Consumo em 

Telecomunicações da Conexis Brasil Digital, Humberto Mota Filho, 

Consultor Jurídico Sênior do BNDES e Mariana Covre, Gerente Executiva 

Jurídica e de Integridade da Federação das Indústrias do estado do 

Espírito Santo (FINDES). 
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Boas Práticas 

Representantes do Fórum das Estatais e das Comissões de Ética da 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB), da Empresa Gerencial de Projetos 

Navais (Emgrepron) e da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) compartilharam com os participantes do evento boas 

práticas e experiências exitosas executadas em suas instituições. 

Iniciando as apresentações, o presidente da Comissão de Ética da  

INB, Marlon Fagundes Pereira, falou sobre o Código de Ética, Conduta e 

Integridade revisado por meio de painéis com especialistas das diversas 

áreas da INB, que está em fase de aprovação na instituição, e que 

aborda em seu texto tópicos como conflito de interesses, prevenção e 

combate ao desvio de conduta, à fraude e à corrupção, nepotismo e 

assemelhados, confidencialidade e proteção de informações 

corporativas e de ativos da INB, proteção de dados pessoais, entre 

outros. 

O presidente da Comissão de Ética da UNIRIO, Roberto Vianna, 

tratou sobre a recomposição da comissão da instituição. Fernanda 

Moura, Secretária-Executiva da Comissão de Ética da Emgepron, uma 

série de boas práticas realizadas na instituição, focando na divulgação 

de artigos, informes, palestras e demais matérias relacionadas a Ética. 

Fechando o painel, o 

coordenador do Fórum das Estatais, 

Leandro Ravache, apresentou o 

Guia de Boas Práticas do Fórum das 

Estatais, que tem entre seus 

objetivos facilitar a atuação dos 

operadores da ética e auxiliar os 

dirigentes na promoção de políticas 

e ações de fortalecimento da ética 

no âmbito de suas organizações. 

O encontro foi encerrado pelo Secretário de Controle Interno da 

Secretaria-Geral da Presidência da República e Conselheiro da CEP, 

Edson Sá Teles, e pelo presidente da CEP, Antonio Carlos Nóbrega, que 

agradeceram a presença dos participantes e reforçaram a necessidade 

de reflexão e debate da temática da ética para avançarmos cada vez 

mais no assunto. 
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BOAS PRÁTICAS  

 

Prorrogação de inscrições para VIII Concurso de Boas Práticas 

 

 

 

Em virtude de alterações no calendário de eventos da CEP do 

primeiro semestre de 2022, as inscrições para o VIII Concurso de Boas 

Práticas na Gestão da Ética serão prorrogadas. A data final de inscrição 

e demais alterações no calendário do Concurso serão informadas 

oportunamente. Assim, aproveite para organizar e inscrever os projetos 

da sua comissão com calma!  

Os projetos devem ser apresentados por membros ou secretários-

executivos de comissões de ética dos órgãos e entidades da 

Administração Pública federal exclusivamente por meio do formulário 

disponível aqui: https://forms.gle/tRvQR3cJy63LAEjXA. Para concorrer, as 

práticas em gestão da ética deverão estar implementadas até o fim do 

período de inscrição. 

Neste ano, poderão ser inscritas as iniciativas apresentadas nos 

Concursos de 2020 e 2021 e que ainda não tenham sido premiadas. 

Os projetos inscritos serão divididos em duas categorias, sendo “A” 

referente a instituições pertencentes à Administração Direta, Autarquias, 

Fundações Públicas e demais instituições de ensino e “B” referente às 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

Acesse o edital da edição de 2022 clicando aqui. 

  

Restaram dúvidas? 

A Secretaria-Executiva preparou um documento contendo perguntas e respostas 

relacionadas ao Concurso.  

O arquivo pode ser acessado na página da CEP, clicando aqui. 

https://forms.gle/tRvQR3cJy63LAEjXA
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/sei_pr-3126627-edital-edicao-2022.pdf
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/perguntas-e-respostas-viii-cbp.pdf
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INFORMES 

 

Livro do XXII Seminário Ética na Gestão está disponível na 

versão digital 

 

Está disponível na página do XXII Seminário Ética na Gestão - Temas 

Contemporâneos em Ética Pública, o livro contendo a degravação do 

evento. Acesse aqui. 

 

A 22ª edição do 

Seminário aconteceu nos dias 

1º e 2 de dezembro de 2021 e 

promoveu discussões 

importantes de temas atuais, 

com apresentação de 

metodologias e iniciativas 

inovadoras relacionados à 

ética na gestão pública e nas 

suas relações com a iniciativa privada e com a sociedade brasileira. O 

encontro reuniu especialistas da Administração Pública federal, de entes 

subnacionais e de outros poderes, que ressaltaram a importância da 

valorização da cultura ética nas relações profissionais e comerciais, seja 

no campo público ou privado, em busca de uma cultura de integridade 

que alcance todos os setores do país e que promova a evolução 

enquanto sociedade. 

 

 

CEP participa de Encontro Temático da Corregedoria Nacional 

do CNMP 

 

No dia 20 de abril, a Comissão de Ética Pública (CEP), representada 

por seu Presidente, Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega, e seu 

Secretário-Executivo, Ricardo Wagner de Araujo, participou do I Encontro 

Temático da Corregedoria Nacional: Inovações Estratégicas, no 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Mais informações na 

página da CEP. 

 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/eventos-e-cursos/eventos-e-capacitacoes/seminarios/xxii-seminario-etica-na-gestao-2021/xxii-seminario-etica-na-gestao
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/eventos-e-cursos/eventos-e-capacitacoes/seminarios/xxii-seminario-etica-na-gestao-2021/xxii-seminario-etica-na-gestao
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/eventos-e-cursos/eventos-e-capacitacoes/seminarios/xxii-seminario-etica-na-gestao-2021/Livro_Seminario_de_Etica_2021__Editado.pdf
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/cep-participa-do-i-encontro-tematico-da-corregedoria-nacional-inovacoes-estrategicas


 
 

 
COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA 

Palácio do Planalto, Anexo III, Ala B, sala 209, CEP 70.150-900 Brasília/DF | (61) 3411-2952/2924 

http://etica.planalto.gov.br 

 

11 

CEP participa de reunião para iniciar tratativas de colaboração 

com o município de Niterói  

 

No dia 29 de abril, o Presidente da Comissão de Ética Pública (CEP) 

da Presidência da República, Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega, e o 

Secretário-Executivo da CEP, Ricardo Wagner de Araújo, reuniram-se 

com o Prefeito de Niterói, Axel Grael, com a Controladora-Geral do 

município, Cristiane Marcelino, e com Secretários Municipais para tratar 

de proposta de cooperação técnica entre a CEP e o munícipio de 

Niterói. Mais informações na página da CEP. 

  

 

Representantes da CEP participam de reunião com avaliadores 

da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

 

Comissão de Ética Pública (CEP) foi representada, no dia 13 de 

maio, pela Secretária-Executiva Substituta da CEP, Ana Maria Melo 

Duarte Guimarães, e pela Coordenadora-Geral do Sistema de Gestão da 

Ética Pública, Clarice Knihs, durante a visita in loco dos avaliadores da 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC), realizada 

nas dependências da Controladoria-Geral da União (CGU). Mais 

informações na página da CEP. 

 

 

Dúvidas Frequentes das Comissões de Ética Setoriais 

 

Dando continuidade às questões apresentadas nos meses de 

março e abril, em maio publicamos no boletim mais três Dúvidas 

Frequentes das Comissões de Ética Setoriais constantes do documento 

inserido na página da CEP, que foi redigido a partir de consultas 

encaminhadas pelas comissões. O arquivo completo está disponível 

aqui. 

Lembre-se que a CEP também disponibiliza em sua página o 

Ementário de Precedentes, que contém assuntos analisados nas reuniões 

mensais do Colegiado e que pode ajudar as comissões de ética setoriais 

na análise de casos semelhantes.  

Se, ainda assim, persistirem dúvidas sobre o Sistema de Gestão da 

Ética Pública, é possível enviar consulta à CEP por meio do "Formulário de 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/cep-participa-de-reuniao-para-iniciar-tratativas-de-colaboracao-com-o-municipio-de-niteroi
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/representantes-da-cep-participam-de-reuniao-com-avaliadores-da-convencao-das-nacoes-unidas-contra-a-corrupcao
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-da-comissao-de-etica-publica/duvidas-frequentes-das-comissoes-de-etica-setoriais
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-da-comissao-de-etica-publica/copy_of_precedentes-da-comissao-de-etica-publica
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Consulta ao Sistema de Gestão da Ética Pública", via Sistema Eletrônico 

de Informações da Presidência da República (SEI! PR), por 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. Mais informações aqui. 

 

 

 

 

 

 

•As atividades dos membros da Comissão de Ética Setorial, seu

Secreta ́rio-Executivo e representantes locais devem ser exercidas por

servidores públicos efetivos (Administração direta, autarquias e

fundações) e empregados públicos (estatais) do quadro permanente

das instituições públicas, remunerados pela condição do cargo efetivo

ou emprego público.

•Art. 5º e art. 7º § 2º, do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007.

•Art. 3º § 1º, da Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008.

Sobre a natureza da atividade dos membros das comissões de ética

•Cabe à Comissão analisar se as denúncias se referem a uma conduta

ou comportamento que possa constituir infração ética. Além de aplicar

a Censura, a Comissão pode também propor Recomendação, Acordo

de Conduta Pessoal e Profissional, além de outras medidas para evitar

ou sanar desvios éticos.

•Art. 2º, II, c) e XV, da Resolução CEP nº 10, de 29 de setembro de 2008.

•Art. 12, § 5º, do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007.

Orientações acerca de recebimento de denúncias

•O prazo de validade do registro da censura ética é fixo, ou seja, o

tempo pelo qual a sanção permanecerá vigente no banco de dados e

nos assentamentos funcionais do apenado é de três anos, findos os

quais se cancelará o registro.

•Art. 31, §1º, da Resolução CEP nº 10, de 29 de setembro de 2008.

Sobre registro da censura ética

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/consultas-sistema
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-da-comissao-de-etica-publica/duvidas-frequentes-das-comissoes-de-etica-setoriais
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm
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FALA, COMISSÃO! 

 

Comissão de Ética da Embrapa realiza webinar em 

comemoração ao Dia da Ética 

 

No dia 25 de maio, o Secretário-Executivo da CEP, Ricardo Wagner 

de Araújo, ministrará a palestra “Promoção da Ética na Administração 

Pública Federal: Histórico, Desafios e Perspectiva” no webinar promovido 

pela Comissão de Ética da Embrapa (CEE). O evento comemorativo ao 

Dia Nacional da Ética ocorrerá das 10h às 12h e será transmitido ao vivo 

pelo canal do YouTube da Embrapa.  

O webinar será aberto pelo Diretor-Executivo de Gestão 

Institucional da Embrapa, Tiago Toledo Ferreira, representando o 

Presidente da insituição, que afirma que a ética é um dos pilares básicos 

de uma organização. “Os valores compartilhados ajudam a construir a 

reputação e imagem de uma instituição e são determinantes na 

capacidade de cumprir nossa missão. E, se estamos chegando bem aos 

nossos 50 anos, a ética é parte desta história”, reforça Tiago. 

Seguindo a programação, a Presidente da CEE, Fernanda Alvares 

da Silva, fará uma apresentação e, após a palestra principal, haverá 

plenária com mediação para perguntas, respostas e comentários sobre 

o tema. Todas as Comissões de Ética estão convidadas a participar! 

Mais informações: etica@embrapa.br  

 

 

Seminário Comemorativo aos 20 anos da Comissão de Ética da 

Avisa  

 

A Comissão de Ética da Anvisa (CEAnvisa) realizará, nos dias 19 e 

20 de maio o Seminário em Comemoração aos 20 anos de sua criação 

com o tema: "De 2002 a 2022: a ética em novos contextos e valores 

permanentes".  

O tema central do evento destaca o período de existência da 

CEAnvisa e a solidez dos valores éticos ante às mudanças vivenciadas 

pela sociedade, em especial o desafio da transformação digital inserida 

nas novas relações de trabalho. Nesse sentido, serão apresentados temas 

de grande importância e aplicabilidade para o fortalecimento da 

conduta ética como padrão de comportamento dos agentes públicos, 

https://www.youtube.com/watch?v=bEIcXp04FSE
mailto:etica@embrapa.br
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como assédio em ambiente de trabalho remoto; recebimento de 

brindes, presentes e hospitalidades; e conflito de interesses. 

O evento será aberto, totalmente online, com transmissão ao vivo, 

e com certificação aos participantes. Não há a necessidade de inscrição 

prévia. Acesse aqui o evento. 

Mais informações: Etica@anvisa.gov.br  

 

(Com informações da CES da Anvisa) 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2Y4NmUxNjEtYTgzMy00YTViLTkzYmMtODliOTVkMGI4ZjMw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b67af23f-c3f3-4d35-80c7-b7085f5edd81%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227e696647-f72b-4c70-a3a7-d5be7a14b8f6%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cf066e22-ad56-46dc-854c-94ffcff7711d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:Etica@anvisa.gov.br
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Sua Comissão de Ética tem promovido ações e/ou eventos 

relacionados à Ética? 

 

Envie para o e-mail eticase@presidencia.gov.br ações, cursos, seminários, 

encontros, palestras ou oficinas de interesse da Rede de Ética Pública. 

Mostre as ações de sua Comissão e vamos juntos disseminar a 
cultura da Ética no serviço público. 

mailto:eticase@presidencia.gov.br

