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RESOLUÇÃO No 023, de 24 de abril de 2006. 

 
 

Cria a Comissão de Ética da UFSJ, estabelece 
suas competências e dá outras providências. 

 
 

 O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na forma do que dispõe o 
art. 24, incisos II, III, VII e XII e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC 2.684, de 
25/09/2003 – DOU de 26/09/2003, e considerando o Parecer no 022 de 24/04/2006 deste 
mesmo Conselho; 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Criar a Comissão de Ética da Universidade Federal de São João del-Rei 
(COETI) com a finalidade de tratar de questões éticas atinentes ao relacionamento 
interpessoal entre membros da comunidade universitária. 
 

Art. 2º A  COETI é composta por: 
I – dois docentes efetivos indicados pelo Reitor e aprovados pelo Conselho 

Universitário; 
II – dois técnicos administrativos efetivos indicados pelo Reitor e aprovados pelo 

Conselho Universitário; 
III – um discente indicado pelo órgão representativo dos estudantes e, na falta deste 

órgão, eleito por seus pares. 
 

§ 1O O mandato dos membros da COETI é de 02 (dois) anos, sendo permitida a 
recondução. 

 
§ 2o Nenhum membro da COETI pode ocupar cargo de confiança do Reitor. 

 
Art. 3º Compete à COETI: 
I – conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra membros 

da comunidade universitária, por infringência às normas desta resolução e postulados éticos 
da UFSJ; 

II – apurar a ocorrência das infrações; 
III – encaminhar suas conclusões à reitoria para as providências cabíveis; 
IV – criar um acervo de decisões do qual se extraiam princípios norteadores das 

atividades da Universidade, complementares à presente resolução. 
 

Art. 4o O Presidente da COETI deve ser indicado pelo Reitor e aprovado pelo 
Conselho Universitário, entre seus membros docentes, para um mandato de 02 (dois) anos, 
não sendo permitida a recondução. 

 
Art. 5o Nenhum membro da COETI pode participar de deliberação que envolva 

processo no qual estiver envolvido diretamente, devendo, quando isto ocorrer, retirar-se da 
sala enquanto perdurarem as discussões e decisões sobre o assunto de seu interesse. 

 
Art. 6o Além de outras medidas disciplinares cabíveis, perde o mandato o membro 

que desrespeitar o disposto no § 1º do art. 2º da Resolução nº 016/CONSU, de 27 de março 
de 2006 ou que traficar influência a favor de processo próprio ou de terceiro. 
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Art. 7o As atividades dos membros da COETI têm precedência em relação a outras 
que realizar, exceto quanto às dos Conselhos Superiores. 

 
Art. 8o Fica expressamente vedada a divulgação do nome do relator de processos 

que envolvam decisão sobre questões éticas nos relacionamentos interpessoais, fora do 
âmbito da COETI. 

 
Art. 9o A instalação das reuniões da COETI se dá com a presença mínima de 2/3 

(dois terços) de seus membros. 
 
§ 1o As discussões e votações em processos que tratam de questões éticas nos 

relacionamentos interpessoais devem ser realizadas em regime fechado, de absoluto sigilo. 
 
§ 2o As deliberações da COETI são tomadas por maioria simples dos membros 

presentes. 
 
§ 3o A decisão ou revisão em processos que tratam de questões éticas nos 

relacionamentos interpessoais deve culminar com seu enquadramento em uma das 
seguintes categorias: 

a) aprovado; 
b) com pendência: quando o órgão considera o processo como aceitável, porém 

identifica determinados problemas e recomenda uma revisão específica ou 
solicita uma modificação ou informação relevante, que deve ser atendida em até 
60 (sessenta) dias; 

c) retirado: quando, transcorrido o prazo, o processo permanece pendente; 
d) não aprovado. 

 
Art. 10. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 
São João del-Rei, 24 de abril de 2006. 

 
 
 

Prof. HELVÉCIO LUIZ REIS 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 

Publicada nos quadros da UFSJ, em 27/04/2006 
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