ANEXO PÚBLICO: Relatório Anual do Comitê de Ética
Relatório Anual do Comitê de Ética
Em 2017 o Comitê se reuniu regularmente e realizou as seguintes atividades:
•

Atualização do Código de Ética do Funbio para a 4ª versão, aprovado em agosto de 2017
pelo Conselho Deliberativo na sua 52ª reunião.
O Comitê de Ética avaliou que o Código de Ética anterior poderia ser aprimorado, tornando-o
mais fácil para entender, mais focado nas questões de ética relativas ao trabalho do Funbio e
em um formato similar a outras políticas do Funbio. Esta análise foi possível após o
funcionamento do Comitê de Ética por alguns anos e o ganho de experiência que acompanhou
este processo.

•

O número de canais de denúncia passou de seis para dois. Agora temos o contato do Comitê
de Ética (comite.etica@funbio.org.br), que é o canal prioritário para qualquer denúncia ou
dúvida, e o canal externo (Escritório independente de advocacia), a ser utilizado apenas
quando houver denúncia sobre a Secretária Geral ou algum membro do Comitê de Ética. O
canal externo ainda está em processo de definição do escritório de advocacia.

•

Após a aprovação da 4ª Versão do Código de Ética houve o treinamento anual em ética,
promovido pelo Comitê pelo segundo ano consecutivo.
A capacitação foi realizada nos dias 3, 4, 10 e 11/10/2017. Do total de 86 colaboradores ativos
nos Funbio em set/out de 2017, 83 (96,5%) participaram da capacitação, faltando os que não
estavam presentes por férias, licença ou viagens. Ao final de cada dia, os participantes
preencheram uma ficha de avaliação do trabalho desenvolvido. A partir da análise das
respostas, o Comitê pode perceber o impacto positivo do trabalho

•

Diante do término do mandato do membro do Comitê Alexandre Ferrazoli, Rosa indicou João
Ferraz para compor o Comitê de Ética. Ele irá substituir Alexandre a partir de 1/1/2018.

Dúvidas e Denúncias recebidas em 2017
Assunto/denúncia
Recomendação resumida do
Comitê de Ética
1 Denúncia sobre processo
O caso foi resolvido com o
seletivo de concessão de
entendimento que não havia base
bolsas de pesquisa
para a denúncia, apenas uma leitura
muito particular do processo. O
Comitê também formulou uma
orientação para casos similares,
para melhorar o texto e evitar este
tipo de interpretação.
2 Denúncia sobre um prazo de
O caso não procede. A pessoa
envio de propostas de
reclamante conseguiu enviar a
consultoria que teria sido
documentação e participou da
reduzido sem aviso
seleção dentro dos prazos
estipulados. Não entendemos como
a pessoa achou que não estava
participando.
3 Denúncia sobre
O Comitê entende que os
posicionamento político
funcionários do Funbio são livres
público de um funcionário do
para se expressar politicamente em
Funbio
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Follow-up
Concluído: o caso foi
encaminhado pela
própria equipe do
projeto que também
recebeu as denúncias

Concluído.

Concluído: Email foi
enviado explicando o
entendimento do
comitê.

1

4

5

Dúvida surgida sobre o
trabalho realizado pelos
terceirizados do Funbio, que
poderiam estar trabalhando
em atividades além das
descritas no contrato
Denúncia de um colaborador
do Funbio que presenciou um
possível constrangimento
causado por um outro
colaborador do Funbio a um
terceirizado

•
•
•
•

suas redes sociais pessoais. Não
houve problema ético envolvido.
O Comitê reviu os contratos e as
atividades levantadas estão
incluídas no contrato firmado entre o
Funbio e a empresa provedora
destes serviços.
O Comitê apurou o ocorrido, a
pessoa potencialmente constrangida
sequer lembrava do fato (recente) e
disse não ter havido qualquer
constrangimento. Mesmo assim o
comitê sugeriu que o colaborador
conversasse com o terceirizado e
pedisse desculpas pelo ocorrido.

Concluído: A questão
foi concluída e a equipe
avisada.

Concluído: As
desculpas foram
pedidas, mesmo não
tendo havido
constrangimento.

Membros do Comitê de Ética em 2017
Alexandre Ferrazoli
Andrea Goeb
Fábio Leite
Mateus Alemida - Coordenador
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