
Iniciativa 
Código de 
Conduta 
Acadêmica

1º Encontro

08 de setembro de 2021



As manifestações expressas por integrantes dos
quadros da Fundação Getulio Vargas e por
convidados que participam dos eventos e
transmissões online representam, exclusivamente,
as opiniões dos seus autores e não,
necessariamente, a posição institucional da FGV.

Todos aqui presentes concordaram em participar
desse evento de forma espontânea e autorizaram
o uso de sua imagem para essa transmissão que
ficará disponível posteriormente nos canais oficiais
da FGV.
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Agenda
Abertura – 17h00 às 17h10

Paulo Marzionna vice-coordenador executivo FGVethics
Vitória Delgado diretora institucional DAGV

Questionário: Alguns Resultados – 17h10 às 
17h20

Paulo Marzionna vice-coordenador executivo FGVethics
O Que é um Código de Conduta – 17h20 às 
17h35

Paulo Marzionna vice-coordenador executivo FGVethics
Breakout Rooms – 17h35 às 18h05
Plenária e Encerramento – 18h05 às 18h30

Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics



OBJETIVO

• INTENÇÃO: Reunir os principais stakeholders da
FGV EAESP (professores, alunos, funcionários,
empresas parceiras, escolas internacionais
parceiras) para trabalhar a questão do ambiente
da educação superior, identificando os principais
temas e desafios nos mais diversos espaços de
convivência (presencial, online e híbrido)

• PRODUTO DESEJADO: A Iniciativa Código de 
Conduta Acadêmica busca o melhor entendimento 
dos desafios que envolvem a conduta acadêmica 
ética na FGV EAESP, bem como sugestões de 
aprimoramento das atuais políticas de conduta 
acadêmica



OBJETIVO

• REGRAS E PAPÉIS: O FGVethics, por 
meio de seus professores, atua como 
facilitador dessa Iniciativa, sendo 
responsável pelo desenho da experiência, 
pelas apresentações temáticas, 
consolidação das propostas, controle do 
tempo e circulação da fala. Aos 
participantes pede-se envolvimento, 
respeito, autenticidade e abertura para 
escutar o outro

• TEMPO: 17h00 – 18h30



Termo de Adesão 
à Iniciativa Código 
de Conduta 
Acadêmica



CONTEXTUALIZANDO OS ENCONTROS - ALUNOS

O motivo: Modernização do Código de Conduta da FGV EAESP
A metodologia: Realização de uma Ação Coletiva 

O Cronograma: quarta-feira, das 17h00 às 18h30
As Datas: 

08/09
29/09

20/10
10/11

Quero participar: mandar email para ethics@fgv.br

mailto:Ethics@fgv.br


CONTEXTUALIZANDO OS ENCONTROS –
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

O motivo: Modernização do Código de Conduta da FGV EAESP
A metodologia: Realização de uma Ação Coletiva 

O Cronograma: 1 quinta-feira por mês, das 11h00 às 12h30
As Datas: 

26/08
23/09

28/10
18/11

Quero participar: mandar email para ethics@fgv.br

mailto:Ethics@fgv.br


Alguns 
Resultados do 
Questionário





















O QUE É UM CÓDIGO DE 
CONDUTA, E SUA 

ADEQUAÇÃO PARA O 
AMBIENTE ACADÊMICO



O QUE É UM 
CÓDIGO DE 

CONDUTA/ÉTICA?

“Códigos de ética são declarações públicas
formalizadas de princípios corporativos e regras de
conduta que governam as práticas e relações
interorganizacionais e intraorganizacionais. Um
Código de Ética é um guia para o comportamento
presente e futuro e os valores éticos corporativos
específicos e as responsabilidades dos funcionários
uns com os outros e com os stakeholders da
organização ” (Kaptein and Schwartz, 2008)



COMO DEVE 
SER UM 

CÓDIGO DE 
ÉTICA 

(SCHWARTZ, 
2002)

• Incluir múltiplos atores na sua redação
• Procedimentos disciplinares devem ser claros
• Deve haver mecanismos claros de aplicação 

(consistente e justa)
• Proteção para denunciantes
• Regras devem ser justificadas racionalmente
• Redação deve ser simples e clara, com exemplos e 

comportamentos esperados
• Publicidade e divulgação do código para todos os 

interessados
• Alta direção deve servir de modelo



CÓDIGO DE 
CONDUTA 

ACADÊMICA:

1. O QUE DEVE 
CONTER 

2. A QUEM 
DEVE SER 

ENDEREÇADO?

Muitas instituições de ensino desenvolvem
códigos de conduta para abordar questões de
comportamento antiético.

Esses códigos podem ser abrangentes ou
abordar aspectos específicos da vida
universitária. Isso pode incluir os direitos e
deveres dos alunos, normas de
comportamento para funcionários
universitários - acadêmicos ou não - ou
podem definir padrões de boa pesquisa para
evitar plágio e fraude acadêmica (UNESCO, 2009).



EFICIÊNCIA E 
IMPACTO

O INSTRUMENTO É ÚTIL MAS NÃO FUNCIONA 
SOZINHO. 

• Falta de informação sobre os códigos
• Ausência de formação para os seus 

destinatários
• Baixa capacidade de implementação do 

código; e
• Conhecimento limitado sobre os 

procedimentos de apresentação de 
reclamações/denúncias

(UNESCO, 2009; ADAMS et al, 2001)



TRANSPONDO 
ALGUMAS 

BARREIRAS...

•Definição de questões-chave a serem 
cobertas pelo código

•Desenho de estratégias para garantir 
seu cumprimento

•Definição de ferramentas e métricas 
para monitorar sua aplicação e 
eficiência

(UNESCO, 2009)



ATIVIDADES EM 
GRUPO



BREAKOUT 
ROOMS –

17h35 –
18h05

ORIENTAÇÃO QUANTO A DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES: 
REGRA CHATHAM HOUSE 

§ Para o bom funcionamento dos breakout rooms e para que o 
diálogo flua num ambiente de confiança mútua, os participantes 
deverão se abster de divulgar a identidade dos participantes. Em 
vez de “a pessoa X disse Y”, o grupo de trabalho sempre fala 
como grupo de trabalho.

§ Além disso, pede-se para que os integrantes dos breakout rooms
NÃO divulguem documentos ainda em fase de elaboração ou 
discussão.

§ O guardião de cada breakout rooms se encarregará de elaborar um 
breve relato do que foi discutido a ser compartilhado com os 
integrantes do processo quando do retorno à plenária



Questão 
Norteadora 

para o Debate

Quais são os temas ou situações 
que você entende que NÃO
podem deixar de serem 
abordados num Código de 
Conduta Acadêmica da FGV 
EAESP?
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PRÓXIMOS 
PASSOS



Termo de Adesão 
à Iniciativa Código 
de Conduta 
Acadêmica



CONTEXTUALIZANDO OS ENCONTROS - ALUNOS

O motivo: Modernização do Código de Conduta da FGV EAESP
A metodologia: Realização de uma Ação Coletiva 

O Cronograma: quarta-feira, das 17h00 às 18h30
As Datas: 

08/09
29/09

20/10
10/11

Quero participar: mandar email para ethics@fgv.br

mailto:Ethics@fgv.br


WhatsApp https://chat.whatsapp.com/LvfsyQ
0BexvJ85U4xCrouz

https://chat.whatsapp.com/LvfsyQ0BexvJ85U4xCrouz


Equipe

Estagiários

• Átila Guilherme de Oliveira Faria
• Gabriella Barbosa Simplício
• Rafael Zarza
• Raphaella Boechat Correa
• Solène Bonvoisin



REALIZAÇÃOAPOIO


