
 

 
Boletim de Serviço - UFRN Nº 233 13.12.2017   Fls. 5 

 

________________________________________________________ 

 

 

Portaria nº 2.686/17-R, de 12 de Dezembro de 2017. 
 

O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 23 do Estatuto da 

UFRN e o artigo 39 do Regimento Geral, considerando o disposto na Resolução n.º 

197/2013 – CONSEPE,  

 

R E S O L V E 

  

Art. 1º Designar os servidores ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO, 

Professor Titular, matrícula n.º 1178187; IVONETE BATISTA DE ARAUJO, Professora 

Titular, matrícula n.º 347795; e ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES DE 

OLIVEIRA, Professora Associada, matrícula n.º 1199080; para, sob a presidência da 

primeira, constituírem comissão com a finalidade de analisar, avaliar e emitir parecer sobre 

a equivalência de título de pós-graduação, obtido em instituições estrangeiras, de LILIAN 

ALVES COSTA MONTEIRO, conforme processo n.º 23077.007335/2017-17. 

  

Art. 2º Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da 

comissão designada no art. 1º. 

  

Art. 3º Publicar esta Portaria em Boletim de Serviço. 

 

(a) Djalma Ribeiro da Silva - Reitor em Exercício 

 

 

 

 

Secretaria Executiva da Comissão de Ética 

Ementa n° 007/17 - COMÉTICA, de 07 de Dezembro de 2017. 

  

Processo nº 23077.035221/2016-86 

 

Demandante: [Reservado] 

 

Demandado: [Reservado] 

  

CONDUTA VEDADA E INCOMPATÍVEL, DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR, COM OS DEVERES FUNDAMENTAIS DO SERVIDOR PÚBLICO, QUE 

REALIZOU POSTAGEM PRECONCEITUOSA, DE CARÁTER HOMOFÓBICO, EM 

REDE SOCIAL. 

  

Sanção Aplicada: CENSURA ÉTICA. 

  

Fundamento legal: incisos VI e IX, da Seção I (Das Regras Deontológicas), do 

capítulo I do Anexo do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. 

  

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 

integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na 

conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito 

na vida funcional 

  

IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 

caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta 

ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer 

bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não 

constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os 

homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus 

esforços para construí-los. 



 

 
Boletim de Serviço - UFRN Nº 233 13.12.2017   Fls. 6 

 

________________________________________________________ 

  

alínea “g” do inciso XIV, da Seção II (Dos Principais Deveres do Servidor Público) 

do Anexo do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. 

  

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e 

as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de 

preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 

posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

  

e alínea “f” do inciso XV, da Seção III (Das Vedações ao Servidor Público) do 

Anexo do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. 

  

f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses 

de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos 

ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores 

  

D E C I S Ã O 

  

A Comissão de Ética da UFRN, no uso de suas competências estabelecidas pela 

Resolução da Comissão de Ética Pública nº 10, de 29 de setembro de 2008, e em 

conformidade com o Decreto no 1.171, de 23 de junho de 1994, decide aplicar a penalidade 

de CENSURA ÉTICA ao servidor(a) [Reservado] que constará nos seus assentamentos 

funcionais, “... para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais 

procedimentos próprios da carreira do servidor público”, no período de 3 anos, a partir da 

data da aplicação, conforme § 1º do Art. 31, da Resolução Nº 10 da Comissão de Ética 

Pública e inciso XVIII, do Cap. II, do Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994. 

  

A omissão do nome do servidor envolvido está de acordo com o Art. 18 do Decreto 

nº 6.029, de 01 de fevereiro de 2007: 

  

“As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido 

à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos 

nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à 

Comissão de Ética Pública”. 

  

19ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de dezembro de 2017. 

  

Karla Patrícia Cardoso Amorim 

 

Presidente da Comissão de Ética 

 

André Ferrer Pinto Martins 

 

Membro da Comissão de Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


