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1 INTRODUÇÃO
O Plano de Trabalho elaborado pela Comissão de Ética do IF Baiano apresenta o planejamento das
ações educativas, consultivas, preventivas, conciliadoras e repressivas, que serão desenvolvidas no
período de 2015.2 a 2016, com fulcro a disseminação, capacitação e treinamento de seus agentes
públicos sobre as normas éticas e disciplinares.
Sua finalidade é estabelecer um referencial ético, atuando na redução das ocorrências de possíveis
desvios éticos, e divulgar os princípios básicos essenciais à prática da gestão da ética pública no
âmbito do IF Baiano, buscando:
•Garantir canais de acesso à Comissão por qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de
direito privado, associação ou entidade de classe, atendendo, assim, à determinação do art. 11, Dec.
6.029/2007;
•Ampliar a importância da Comissão de Ética no âmbito da organização;
•Divulgar as normas de conduta ética ao público interno e externo do IF Baiano; e
•Divulgar as ações e resultados da Comissão de Ética, atendendo, inclusive, à Lei nº 12.527/2012 de
Acesso à Informação.
As ações propostas foram elaboradas com base na Resolução nº 10/2008, nos Decretos nº
1.171/1994 e 6.029/2007, no Código de Conduta da Alta Administração Federal, no Questionário de
Avaliação da Comissão de Ética Pública (CEP), bem como no Regimento Interno da Comissão de
Ética do IF Baiano.
2 OBJETIVOS
•Estruturar a Comissão de Ética do IF Baiano para o desempenho de suas atribuições, competências
e deveres legais no campo da ética pública;
•Legitimar a atuação efetiva da Comissão diante do público interno e externo do Instituto;
•Promover a educação ética com ênfase nas ações preventivas, consultivas e educativas;
•Elaborar indicadores para monitorar o desempenho e eficiência do presente Plano de Trabalho.
3 AÇÕES (2015.2 a 2016)
AÇÃO

DESCRIÇÃO

Afixar os cartazes nas áreas de maior circulação nos Campi, com
Confecção e distribuição de
a finalidade de fortalecer deveres e vedações fundamentais dos
Cartazes Educativos.
agentes públicos.
Dar publicidade do funcionamento da Comissão de Ética do IF
Elaboração e confecção de
Baiano, sistematizando suas competências e atribuições.
folders.
Elaborar e distribuir a “Cartilha de Educação Ética”, com

Criação da “Cartilha
Educação Ética”.

de orientações aos agentes públicos do IF Baiano, acerca da conduta
ética.

Organização e realização de Viabilizar e realizar palestras, ministradas por colaboradores
palestras sobre questões éticas. indicados pela Comissão de Ética do IF Baiano.
Integração das normas de
conduta ética em programas de
capacitação e treinamento para
os agentes públicos do IF
Baiano.

Solicitar à área responsável pelos programas e/ou cursos, a
inclusão do tema “Ética” nos eventos de capacitação realizados
pelo IF Baiano, apresentando levantamento prévio à Comissão de
Ética.

Elaboração de indicadores para
monitorar as práticas relativas Realizar o registro e o controle dos dados relativos às atividades
às atividades da Comissão de da Comissão de Ética do IF Baiano.
Ética do IF Baiano.
Obter sala própria e exclusiva, equipada com arquivo com tranca,
computador, impressora multifuncional; ramal telefônico,
cortinas e isolamento acústico;
Estruturação física e de pessoal
Criar uma identidade visual para a Comissão de Ética
da Comissão de Ética do IF
(logomarca);
Baiano.
Solicitar a indicação de um servidor para realizar apoio
administrativo na Secretaria-Executiva da Comissão de Ética do
IF Baiano.
Elaboração do Código de Elaborar o Código de Conduta Ética do IF Baiano em
Conduta próprio do IF Baiano observância as diretrizes e normativas gerais vigentes.
Revisão do Regimento Interno
Realizar a revisão do Regimento Interno da Comissão de Ética
da Comissão de Ética do IF
do IF Baiano, a fim de reavaliá-lo e aprimorá-lo.
Baiano.

4 CRONOGRAMA DE REUNIÕES 2015.2*
DESCRIÇÃO

DATA**

LOCAL

Reunião Ordinária

27 e 28 de julho de 2015

Reitoria

Reunião Ordinária

27 e 28 de agosto de 2015

Reitoria

Reunião Ordinária

24 e 25 de setembro de 2015

Reitoria

Reunião Ordinária

28 e 29 de outubro de 2015

Reitoria

Reunião Ordinária

26 e 27 de novembro de 2015

Reitoria

Reunião Ordinária

17 e 18 de dezembro de 2015

Reitoria

* o cronograma de reuniões para o ano de 2016 será realizado na última reunião de 2015.
** A Comissão de Ética reserva-se o direito de alterar a agenda divulgada sem aviso prévio, por
razões supervenientes.
A Comissão de Ética divulgará o desenvolvimento das atividades do seu Plano de Trabalho no

Portal do IF Baiano.

