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Direito à Ética 

Ao editar o Decreto nº 1.171, de 

1994, o Presidente da República 

aprovou o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal e determinou aos 

órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta que 

constituíssem Comissão de Ética.  

Mais à frente, no Decreto nº 6.029, de 

2007, estabeleceu que era 

responsabilidade pessoal do(a) titular 

do respectivo órgão ou entidade 

"assegurar as condições de trabalho 

para que as Comissões de Ética 

cumpram suas funções". 

Esses deveres – de criar a Comissão 

de Ética e de dar a ela condições de 

atuação – correspondem a um direito 

dos cidadãos a uma instância especial 

acessível e desburocratizada, que 

permita à sociedade exercer o controle 

social inerente ao regime democrático.  

Vale dizer que qualquer cidadão, 

agente público, pessoa jurídica de 

direito privado, associação ou 

entidade de classe poderá acionar a 

Comissão de Ética diante de infração 

ética atribuída a agente público, órgão 

ou setor específico. 

Mas não é só isso. A existência da 

Comissão de Ética é também um direito 

dos servidores e empregados públicos 

de terem acesso a uma instância 

consultiva, à qual possam recorrer em 

caso de dúvidas sobre condutas 

individuais e institucionais e que sirva de 

fator de segurança para os agentes 

públicos, norteando o seu 

comportamento, protegendo-os de 

acusações infundadas e ajudando a 

promover uma cultura ética em toda 

instituição.  

Para exercer esse papel, a Comissão 

conta com uma característica muito 

importante, que é o fato de seus 

membros (escolhidos entre os quadros 

da instituição) terem mandato. Isso 

garante que a Comissão atue de 

maneira autônoma e independente, 

buscando sempre a solução mais 

vantajosa para o bem comum. 

Contem com a Comissão de Ética, 

para juntos construirmos um ambiente 

cada vez mais ético, em que os 

agentes públicos possam ser 

reconhecidos por sua competência e 

compromisso com o interesse público! 
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A Comissão de Ética do IFG tem por 

finalidade zelar pela aplicação do Código de 

Ética Profissional do Servidor Público,atuando 

de forma educativa, preventiva, e em caso de 

denúncia apurar, mediante denúncia ou de 

ofício, condutas em desacordo com as normas 

éticas estabelecidas. Atualmente a Comissão 

de Ética é composta por 6 membros, uma 

secretaria Executiva e 1 representante local 

por Câmpus. 

São membros da Comissão de Ética: 

Adria Assunção Santos de Paula 

Carla Priscila Pantaleão Gomes 

Clarinda Aparecida da Silva 

Ewerton Rodrigo Gassi 

Fabrícia Umeno Ferreira 

Júlio Manoel dos Santos Filho 

Lorena Abdala de Faria 

Os Representantes locais atuam junto aos 

Câmpus e a Reitoria, esclarecendo dúvidas, 

divulgando ações e programas educativos, 

organizando consultas e denúncias e 

promovendo a aproximação entre a Comissão 

de Ética e os servidores. Em 2022, os 

Representantes Locais, nomeados pela 

Portaria 119/2022, são: 

Irismar Araújo da Silva-Águas Lindas 

Cláudio Barbosa de Sousa-Anápolis     

Waléria Batista S. Vaz Mendes-Aparecida 

Ana Carolina de Carvalho -Cidade de Goiás 

Francione Neris de Sousa-Formosa 

Aldo Muro Junior-Goiânia 

Mabel Pettersen Prudente-Goiânia Oeste 

Larissa Stefane Rodrigues de Lima-Inhumas 

Oniel Arantes de Araújo-Itumbiara 

Mirela Lima de Carvalho-Jataí 

Francisco de Assis Costa e Silva-Luziânia 

Karla Paula de Almeida-Reitoria 

Dulcineia Gonçalves F. Pires-Senador Canedo 

Kristiane Munique Costa e Costa-Uruaçu 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE 

ÉTICA DO IFG EM 2021: 

A Comissão de ética do IFG realizou dentre 

outras as seguintes atividades no ano de 2021: 

● Participação nas semanas 

pedagógicas em todos os Campus e 

reunião com servidores das Reitoria 

para esclarecimento referente à 

atuação da Comissão, legislação e ritos 

processuais relacionados à apuração 

de denúncias de violação do Código 

de Ética do Servidor Público; 

● Encontro anual com os representantes 

Locais, com tema: 

● VI Workshoop sobre Moralidade e 

Conduta Ética, com tema: Assédio 

Sexual no Ambiente Escolar com a Dr 

Karlla Fernanda Valle. A palestra está 

disponível no Canal oficial do IFG no 

youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=u

PaDElq14NA); 

● Participação no Grupo Trabalho 

institucional para a construção de uma 

minuta para o estabelecimento de uma  

política de mediação de conflitos no 

IFG. 

  

 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

A Comissão de Ética do IFG (CE-IFG) reúne-

se ordinariamente uma vez ao mês. Em 2022 as 

reuniões serão nas seguintes datas*: 

14/02 - 14/03 - 11/04 - 09/05 - 13/06 - 11/07 - 

08/08 - 12/09 - 10/10 - 14/11 - 12/12 

*As datas estão sujeitas a alterações. 


