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Data 26/08/2021 

Local Zoom 

Facilitadores 

FGVethics 

● Ligia Maura Costa 

● Luciana Stocco Betiol 

● Paulo Marzionna 

● Átila Faria 

● Gabriela Simplicio 

● Rafael Zarza 

● Rapphaela Boechat 

Participantes ● Adriana Cabral 

● Antonio Carlos Manfredini da C. Oliveira 

● Arthur Ridolfo Neto 

● Delane Botelho 

● Eugenio Franco Montoro 

● Fabio Gallo 

● Francisco Aranha 

● Inês Pereira 

● João Luiz Becker 

● Juliana Bonomi Santos de Campos 

● Juliana dos Anjos Martins 

● Luiz Tadeu Arraes Lopes 

● Marcio José de Macedo 

● Maria Angélica Lencione Pedreti 
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● Maria Fernanda Rios Cavalcanti 

● Pedro Tonhozi 

● Renata Jesus 

● Rosa Maria Vieira 

● Simone Cornelsen 

● Vitor Orquiza de Carvalho 

● Zilma Borges de Souza 

Principais temas 

discutidos 

● Introdução à Iniciativa. 

● Resultados Questionário relativo ao código de conduta da FGV EAESP. 

● “O que é um Código de Ética?”  

● Tema abordado nos Breakout Rooms. 

Materiais 

apresentados 

(link) 

● Abertura e resultados preliminares do questionário relativo ao código 

de conduta acadêmica da FGV EAESP. 

Próximos passos • Compilar os temas discutidos nos Breakout Rooms; 

• Incorporar os temas para os próximos Encontros. 

Data do próximo 

encontro 

23/09/2021 

11h00 às 12h30 

 

 

 

Sumário Executivo 

 

• Introdução e apresentação da Iniciativa Código de Conduta Acadêmica da FGV EAESP 

(Iniciativa), com explicação dos resultados preliminares do questionário realizado em 

relação ao atual código de conduta acadêmica da FGV EAESP.  

• Discussão em grupos sobre temas ou situações que não podem deixar de serem abordados 

em um código de conduta acadêmica da FGV EAESP. 

 

I.  Abertura do Encontro (11h00 às 11h10) 

 

A professora Ligia Maura Costa, coordenadora geral do FGVethics, apresentou brevemente o 

FGVethics e a Iniciativa Código de Conduta Acadêmica da FGV EAESP. Em seguida, o 

professor Delane Botelho, coordenador do CEDEA, explicou sobre a parceria do CEDEA com 

o FGVethics na Iniciativa.  Por fim, a professora Ligia Maura Costa apresentou a agenda e a 

proposta para a entrega final da Iniciativa: 

● A possibilidade de preparar um novo código de conduta acadêmica para a FGV EAESP 

foi uma reposta a uma solicitação do DAGV, que teve o apoio dos coordenadores dos 

cursos de graduação em administração de empresas e de administração pública e da 

Diretoria da FGV EAESP; 

● A Iniciativa reúne os principais stakeholders (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); 
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● A metodologia utilizada na Iniciativa Código de Conduta Acadêmica é de uma Ação 

Coletiva; 

● Foi apresentado aos participantes o Termo de Adesão à Iniciativa e o cronograma dos 

próximos encontros da Iniciativa (26/08/2021; 23/09/2021; 28/10/2021; 18/11/2021). 

 

Clique aqui para acessar a apresentação dos slides. 

 

II.  Questionário: Alguns resultados (11h10 às 11h20) 

 

O professor Paulo Marzionna, vice-coordenador executivo do FGVethics, resumiu os 

resultados preliminares do levantamento  dos questionários que foram respondidos pelos 

participantes. Em resumo, muitos respondentes levaram em consideração o Código de Conduta 

da FGV e não o Código de Conduta Acadêmica da FGV EAESP; e, consideraram que o Código 

de Conduta Acadêmica da FGV EAESP não é suficiente para coibir ou reduzir más condutas; 

muitos respondentes já presenciaram alguma prática de má conduta, entretanto metade dos 

respondentes não reportaram a referida má conduta. Nenhum respondente conhece o canal de 

denúncias da FGV. 

 

III.  O Que É Código Conduta? (11h20 às 11h35) 

 

A professora Luciana Stocco Betiol, coordenadora executiva do FGVethics, apresentou o que é 

um código de conduta e seus pontos relevantes: múltiplos atores; procedimentos disciplinares; 

mecanismos claros de aplicação; proteção para denunciantes; regras racionais; redação simples 

e clara, com exemplos; publicidade e divulgação para todos; exemplo pela alta direção. Com 

base em dados da UNESCO demonstrou como deve ser estruturado um código de conduta e os 

elementos necessários para sua eficiência e impacto na sua aplicação, além de algumas 

ferramentas para transpor as barreiras à aplicação de um código de conduta. 

 

IV.  Breakout rooms (11:35 às 12h05) 

 

Luciana Stocco Betiol, professora e coordenadora executiva do FGVethics, explicou a dinâmica 

dos Breakout Rooms, guiada pela seguinte pergunta norteadora: 

 

● Quais são os temas ou situações que você entende que não podem deixar de serem 

abordados num Código de Conduta Acadêmica da FGV EAESP? 

 

 

V.  Plenária e Encerramento (12:05 às 12h30) 

 

Respostas à questão norteadora: 

“Quais são os temas ou situações que você entende que não podem deixar de serem 

abordados num Código de Conduta Acadêmica da FGV EAESP?” 

 

● Mesmo com as diferenças de experiência, o código deve ser muito claro, bem como sua 

operacionalização. Deve envolver alunos, professores e funcionários, inclusive chefes de 

departamentos e coordenadores de curso. 



 

 4 

● A pessoa que denunciar alguma violação ao código de ética deve se sentir seguro para relatar 

o acontecimento e ter um amparo legal para poder lidar com as infrações. 

● O comportamento online deve ser levado em consideração. 

● As punições não devem levar em consideração somente a punição, mas também considerar 

o processo educativo ao infrator. 

● Levar em consideração os fatores de trabalho entre os professores e a escola. 

● Diversidade, preconceito, abuso, mas sem impor um código de ética às pessoas, devendo 

haver uma distinção entre a parte acadêmica e a disciplinar. Respeito à diversidade, 

inclusive entre todas as relações internas das escolas, como também  diante de piadas 

constrangedoras. Levar em consideração os casos de assédios no ambiente e relações 

escolares. 

● As chefias deveriam ser stakeholders específicos. 

● Levar em consideração as bolsas de estudos para os alunos. 

● Defender a privacidade e os dados pessoais dos professores e alunos. 

● Organizar o código, a ética e a moral, dimensão reflexiva, prescritiva e reflexiva sendo: 

o 1) Prescritiva: pontos desejáveis; 

o 2) Preventivo: pontos evitáveis; 

o 3) Reflexivo: espaço para discussão. 

● Espaços organizados em princípios norteadores: igualdade e justiça; transparência e 

respeito. 

● O código deve estar relacionado ao ambicioso projeto feito em 2020. 

● Reflexão se deveria haver um código da EAESP, que seria melhor ter um da FGV e 

melhorar o código da FGV e ter comitês específicos para cada escola. 

● Tratar da originalidade dos documentos e plágio e ter um documento mais voltado para 

pesquisa. 

● Uso do nome da escola e exposição dos professores e alunos pela FGV. 

● Canal de denúncia claro e com proteções ao denunciante. 

● O Código deve ser traduzido para o inglês. 

● Deve ser interessante produzir um vídeo ou um treinamento para ajudar na divulgação do 

código. 

● Deve ter um debate periódico que zele pela sua atualização periódica, pelas necessidades 

contemporâneas, para que não fique desatualizado. 

● Professores devem se nortear com os direitos e deveres iguais ou idênticos aos dos 

funcionários da FGV. 

 

Ligia Maura Costa encerra o 1º Encontro, reforçando a importância do Termo de Adesão e da 

necessidade de sua assinatura. Lembra que a próxima reunião ocorrerá em 23/09 e incentiva a 

todos os participantes o ingresso no grupo de WhatsApp,  criado exclusivamente para troca de 

informações entre os integrantes da Iniciativa Código de Conduta Acadêmica da FGV EAESP. 
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