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Segue, abaixo, resumo das atividades realizadas em 2016 pelo Comitê de Ética do Funbio, cujos 
documentos comprobatórios encontram-se arquivados com o Coordenador do Comitê. 
 
 
1 – 5ª Reunião ordinária do Comitê  
 
No dia 22 de junho de 2016 o Comitê de Ética se reuniu para (1) tratar dos procedimentos para 
capacitação em ética dos colaboradores do Funbio; e (2) analisar denúncias encaminhadas para o 
Comitê. 
 
 
2 – Capacitação em Ética - 2016 
 
Pela primeira vez desde a primeira capacitação de ética, em 2013, o próprio Comitê de Ética foi quem 
capacitou os colaboradores do Funbio em 2016. A capacitação foi realizada nos dias 28 e 29/09 para 
quem não tinha feito treinamento de ética ou para quem só tivesse feito em 2015; e nos dias 30/09 e 
04/10 para o restante dos colaboradores. Do total de 86 colaboradores em set/out de 2016, 74 (85%) 
participaram da capacitação. Os funcionários que não participaram não estavam presentes em 
nenhum dos dias de capacitação. 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. 
 
 
3 – Solicitação de informações e Denúncias recebidas e tratadas 
 
Durante o ano de 2016, o Comitê analisou e concluiu 4 casos relacionados aos seguintes temas:  
 
I. Proposta enviada com brindes no âmbito de Chamada de Projetos  

A recomendação do Comitê foi para devolução dos brindes com carta explicando o motivo. Além 
disso, por uma questão de transparência, orientou para que fosse analisada a necessidade de 
informar a câmara técnica do projeto sobre o ocorrido, no momento oportuno. 

 
II. Proposta enviada para Chamada de Projetos tendo o proponente relação de parentesco com 
colaborador do Funbio  

O Comitê entendeu que não havia problema, desde que o colaborador não participasse de 
qualquer tomada de decisão sobre os projetos analisados.     

 
                          
III. Questão de gênero 

Apresentação de percepção de funcionária sobre mal posicionamento de um parceiro em uma 
reunião externa. A funcionária resolveu não dar prosseguimento. O Comitê arquivou o caso, 
informando a Secretária Geral. 

 
 
IV. Valor monetário achado no Funbio 
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Solicitação da Administração de como proceder no caso. O Comitê orientou que fosse enviado 
um e-mail para a equipe informando sobre uma quantia em espécie achada, solicitando que a 
pessoa que perdeu se apresentasse à Administração. Ninguém se apresentou e o dinheiro foi 
usado para comprar itens de higiene para instituição de caridade. 
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