
Iniciativa 
Código de 
Conduta 
Acadêmica

2º Encontro
23 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 – 11h00 às 11h05

Ligia Maura Costa coordenadora geral FGVethics  
Palestra convidado externo – 11h05 às 11h25
La construcción participativa de un código de ética en sistemas educativos: la
experiencia internacional de IIPE UNESCO
Gustavo Schujman - IIPE UNESCO
Q&A – 11h25 às 11h35

Apresentação dos resultados do 1º encontro – 11h35 às 
11h45
Paulo Marzionna vice coordenador executivo FGVethics

Breakout Rooms – 11h45 às 12h10
Luciana Stocco Betiol coordenadora executiva FGVethics

Plenária e Encerramento – 12h10 às 12h30
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: 11h00 – 12h30



CONTEXTUALIZANDO OS ENCONTROS

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


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


Termo de Adesão 
à Iniciativa Código 
de Conduta 
Acadêmica



Palestrante

Gustavo 
Schujman

Profesor y Licenciado en Filosofía (Universidad 
de Buenos Aires) y Magister en Educación y 
Democracia (Universidad de Barcelona). Es 
Coordinador Pedagógico de la capacitación 
docente en Filosofía y Formación Ética y 
Ciudadana en la Escuela de Maestros del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También 
trabaja como Profesor en la FLACSO Argentina y 
en la Universidad Pedagógica Nacional, y como 
Consultor de la Oficina para América Latina 
del Instituto Internacional de Planeamiento de 
la Educación de la UNESCO. Es autor de libros 
para docentes y estudiantes en las áreas de 
Ciudadanía, Formación Ética, Filosofía y 
Derechos Humanos. Ha asesorado a equipos 
técnicos de ministerios de educación en Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú.



Apresentação 
dos Resultados 
do 1º Encontro 



Atores 
cobertos

• Relacionamentos entre todos os atores 
envolvidos (professores, alunos, 
funcionários, terceirizados, parceiros, 
visitantes) 

• Professores devem estar sujeitos às 
mesmas regras que todos os demais 
atores



Ferramentas e 
estrutura

• Canais de denúncia
• Proteção ao denunciante e ao denunciado
• Procedimentos claros, inclusive de 

tratamento de denúncias 
• Punições claras
• Iniciativas educativas sobre o 

comportamento esperado
• Composição do comitê de ética 

(diversidade e transparência)



Diversidade e 
inclusão

• Profissão / Cargo
• Status social
• Deficiência
• Cor
• Raça
• Idade
• Nacionalidade
• Credo
• Orientação Sexual
• Identidade de Gênero



Comportamentos

• Cola
• Plágio (inclusive de pesquisa de 

professores)
• Falseamento de dados pesquisas 
• Falsificação, alteração e mal uso de 

documentos da universidade
• Mal uso dos recursos computacionais 

(hacking, phishing, copia de arquivos 
ilegais, pirataria, etc.)
• Atrasos



Comportamentos

• Violência, abusos físicos e stalking
• Assédios (moral e sexual)
• Ameaças e intimidações
• Discriminação
• Preconceito recreativo (piadinhas)
• (Cyber)bullying
• Uso de drogas e substâncias proibidas
• Trote



Situações 
específicas do 

ambiente 
online

• Comer durante a aula
• Vestimentas
• Câmeras desligadas
• Microfones
• Uso do chat
• Provas no EAD
• Especificidades do ensino híbrido



Limites de 
Conteúdo

• Liberdade de Expressão
• Liberdade de Cátedra
• Respeito às diferenças de opiniões, que 

são naturais no ambiente acadêmico



Limites 
“territoriais”

• Quais os limites “territoriais” de atuação 
da FGV?
• Uso de redes sociais pelos diversos atores 

e exposição do nome da escola
• Eventos organizados por alunos e 

entidades/coletivos estudantis
• Relação com as entidades/coletivos e 

ferramentas disponíveis



ATIVIDADES EM 
GRUPO



BREAKOUT 
ROOMS –

11h35 –
12h05

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



Questões 
Norteadoras 

para o Debate

1. Além dos pontos discutidos no último
Encontro, quais pontos NÃO
apareceram e AINDA precisam ser
levantados e trabalhados?

2. Como você endereçaria estes pontos
levantados? (preferencialmente com
exemplos reais ou hipotéticos).



Exemplo





PRÓXIMOS 
PASSOS



Referências de 
publicações 

no tema

• UNESCO. IIEP (2008). Escolas corruptas, universidades
corruptas: o que fazer? Resumo executivo.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000161895?
posInSet=3&queryId=2726f1cf-521f-4d27-a7a6-
427cea9856f0

• UNESCO. IIEP (2016). Advisory statement for effective
international practice combatting corruption and
enhancing integrity: A contemporary challenge for the
quality and credibility of higher education.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249460

Site de Interesse
• UNESCO. IIEP.
https://etico.iiep.unesco.org/en/teacher-codes-conduct

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000161895?posInSet=3&queryId=2726f1cf-521f-4d27-a7a6-427cea9856f0
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249460
https://etico.iiep.unesco.org/en/teacher-codes-conduct




CONTEXTUALIZANDO OS ENCONTROSPróximo encontro

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


Equipe

Estagiários

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



REALIZAÇÃOAPOIO


