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BOLETIM ELETRÔNICO AEAA / COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

 

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) possui uma Comissão de Ética 
Profissional, que está em vigor desde 2010. Trata-se de um instrumento de aperfeiçoamento da atuação 
dos engenheiros e arquitetos e têm como referência e fundamento o compromisso com a ética 
profissional, conforme previsto no Código de Ética Profissional adotado pela Resolução 1002/2002 do 
CONFEA, o regulamento para a condução do processo ético disciplinar aprovado pela Resolução 1004/2003 
do CONFEA e demais normas aplicáveis à boa conduta. 

Compete a Comissão de Ética Profissional a promoção, o aperfeiçoamento e o resgate da boa atuação dos 
profissionais, particularmente no concernente à conduta ética do profissional ante a profissão, aos seus 
colegas e à sociedade. 

No desempenho de sua competência a Comissão Ética atuará: 

a) Preventivamente – divulgando, esclarecendo e orientando a atuação profissional em conformidade 
com os preceitos éticos da profissão; 

b) Conciliatoriamente – mediando e conciliando desinteligências entre profissionais e recuperando a 
sua boa conduta.  A conciliação será proposta por membro da Comissão de Ética Profissional ante 
a evidência de baixo poder de ofensividade da infração, dano moral reparável, disposição do 
infrator em recuperar a boa conduta, disposição do ofendido em aceitar a reparação, inexistência 
de reincidência ou descumprimento de termo de ajuste anteriormente firmado por parte do 
infrator e boa conduta ética habitual do infrator. 

c) Corretivamente – aplicando sanções em casos de desvio de conduta ética, na forma do Estatuto da 
AEAA, quando couber, e encaminhando denúncia à Câmara Especializada do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia, que jurisdiciona o profissional infrator. 

 

  

Profissional ao preencher o formulário da ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) 

anote na entidade de classe o número 312. 

 


