
 
 
 

COMISSÃO DE ÉTICA DA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
 

APRESENTAÇÃO GERAL DAS DIRETRIZES PREVISTAS  
NO REGIMENTO DE ÉTICA E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA FMP 

 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNDAMENTOS DA COMISSÃO DE ÉTICA DA FMP. 

 
 

A Comissão de Ética da FMP define-se como uma comissão de ética pública e local, baseada na 
autonomia de seus procedimentos e na independência de seus membros, orientada pelos interesses 
comuns dos membros docentes, não docentes e discentes da FMP, e com finalidade estritamente ética 
em todas as suas formas. 
 

A Comissão de Ética da FMP possui fins educacionais, consultivos, comunicativo, conciliador e 
apurativos, relativos às condutas acadêmicas, pessoais e profissionais,  
 

A Comissão de Ética da FMP não tem por objetivo fins punitivos, acusativos, de treinamento 
ou policiamento, de modo a garantir tanto os interesses comuns dos servidores e usuários da FMP 
quanto à liberdade e dignidade individuais dos seus concernidos.  
  

A Comissão de Ética tem como finalidade fomentar os valores da educação superior, os 
interesses dos docente e discentes, como um expediente específico de atuação. 
 

A Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça deve ser elaborada tendo em 
reconhecimento a Lei Complementar nº 96, de 15 de dezembro de 2010, onde se lê, ao Capítulo I, 
afirmações de diversos preceitos de ordem ética, tal que “Fica instituído por esta Lei Complementar o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Palhoça, no âmbito de sua 
Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo, que obedecerá aos princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, implicando uma definição correlativa 
de “Idoneidade Moral”, na Seção V, § 5º, I. 
 

A Comissão de Ética da FMP deve igualmente ser instituída para tornar realizável os preceitos 
morais previstos pela Lei Complementar Nº 276, DE 06 de agosto de 2019, que “institui o plano de 
carreira dos professores da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) e dá outras providências”, cujo 
Capítulo I enuncia que “Fica instituído por esta Lei Complementar o Regime Jurídico Único dos 
Professores da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) que obedecerá aos princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, e cujo Capítulo II (Dos Princípios e 
Diretrizes do Magistério de Ensino Superior) prescreve que “O Ensino Superior na Faculdade Municipal 
de Palhoça reger-se-á pelos seguintes princípios e diretrizes: 
 
I - Garantia de condições para o acesso, permanência e sucesso dos educandos, estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo na Faculdade Municipal de Palhoça (FMP); 
II - Gestão democrática do ensino superior público municipal, gratuito, e de qualidade, na forma da lei; 
III - Respeito ao indivíduo e suas diferenças e sem discriminação de qualquer natureza; 
IV - Trabalho coletivo como forma de garantir o Projeto Pedagógico Institucional, Projetos de 
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico dos Cursos, na sua elaboração, cumprimento, 
constante avaliação e redimensionamento; 



 
V - Função social da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) mantidas pela municipalidade; 
VI - Participação efetiva na vida da comunidade escolar, assegurando a crescente melhoria do ensino 
superior, promover a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 
assim como a criação e a difusão da cultura, melhorando, desse modo, o entendimento do ser humano 
sobre o meio em que vive na Faculdade Municipal de Palhoça (FMP); 
VII - Valorização dos profissionais no ensino superior da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP).” 
 

A Comissão de Ética da FMP deverá reconhecer a importância ética dos valores humanos 
prescritos pela Resolução 011/2011 que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
Municipal de Palhoça, admitidas aqui as ressalvas substanciais ao tipo de cargo público mencionado. 
 

A Comissão de Ética da FMP deverá ter por base, enfim, as especificações internas contidas no 
código de Ética da FMP. 
 
 

As pessoas que estão sujeitas à Comissão de Ética da FMP são: 
I – Em geral, todos os servidores docentes e não docentes, todos os discentes e alunos de quaisquer 
categorias, todos os membros e colaboradores, em suma, todo usuário da FMP na medida em que 
fazem uso dos seus serviços públicos, remunerados ou não; 
II – Em particular, todos os seus servidores públicos, isto é, quem por força de lei, de contrato ou de 
qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional na FMP, com 
ou sem retribuição financeira. 

 

2. O VALOR DA COMISSÃO DE ÉTICA: 

 
O comportamento moral costuma ser entendido como característica própria aos indivíduos, 

sociedades e organizações humanas. A conduta ética, por sua vez, exprime padrões de obrigações, 
finalidades e/ou virtudes em um sentido normativo. A ética normativa, uma vez que inclui princípios e 
prescrições de razoabilidade, também compreenderá os valores intrínsecos e não intrínsecos às 
atividades e à organização de Instituições de Ensino Superior. Desse modo, a Faculdade Municipal de 
Palhoça assume o dever de ser concernente a estes valores e preceitos, tanto em suas ações acadêmicas 
quanto em suas ações administrativas.  
 

3. OBJETIVO GERAL:  

 
A Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça tem por objetivo atender à “Missão, 

Valores e Visão” da Faculdade Municipal de Palhoça, como uma de suas partes inerentes, onde se lê 
“Educação Emancipadora, Consciência Ética, Inclusão Social, Empreendedorismo, Direitos Humanos, 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade”.  

São objetivos da Comissão de Ética da FMP: 

I – orientar e difundir os princípios éticos entre os seus servidores, visando ampliar a confiança da 
sociedade na integridade e transparência das atividades desenvolvidas pela FMP e visando incrementar 
o respeito mútuo entre seus servidores, membros e demais colaboradores; 
II - prescrever formas de conduta ética ao servidor, orientado por virtudes, princípios, regras e 
procedimentos; 
III - propiciar respeito ao patrimônio público; 
IV - sensibilizar e motivar as pessoas físicas e jurídicas que estejam direta ou indiretamente envolvidas 
com ações de status moral e relativas aos fins acadêmicos e profissionais de docentes e decentes; 
V - promover o conhecimento dos princípios éticos fixados em lei, decretos, e no regimento da 
Comissão de Ética da FMP; 
VI - Orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores públicos da FMP;  



 
VI - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou 
unidade administrativa sobre questões relativas à ética. 
VII - apurar, quando for o caso, desde denúncia, iniciativa da comunidade institucional ou usuários dos 
serviços da FMP, as condutas em desacordo com as normas éticas. 
 

4. COMPETÊNCIAS 

 
As competências a serem reconhecidas pela Comissão de Ética da FMP são relativas às ações 

éticas de caráter público em similaridade ao disposto no art. 7º do Decreto n. 6029, de 2007: 
I - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou 
instituição; 
II - aplicar o Código de Ética; 
III – constituir-se como uma Comissão de Ética que tenha caráter público; 
IV – garantir a interpretação de suas normas; 
V - recomendar e disseminar, mediante capacitação e divulgação, as normas de ética, incluindo seus 
meios e conforme os fins educacionais da instituição; 
 

A Comissão de Ética da FMP admitirá os seguintes tipos de competências, similares Resolução 
CEP n. 10 de 2008 do Governo Federal, feitas as ressaltas nas diferenças materiais relativas às suas 
competências ao que aqui é análogo, através da seguinte ordem de priorização: 
I - Educativa: em primeiro lugar, promover a educação ética mediante amplo debate, acesso à 
informação, capacitação e, além disso, à divulgação do Código de Ética e demais documentos e 
conteúdos informativos; 
II - Comunicativa: dar publicidade dos atos da Comissão; 
III - Consultiva: atender e responder às consultas que lhe forem dirigidas, promovendo as informações e 
eliminando as dúvidas demandadas; 
IV - Preventiva: aconselhar sobre a conduta ética do servidor público da FMP, de forma não disciplinar, 
paternalista ou controladora, mas orientadora; 
V - Conciliadora: propor acordos de conduta pessoal e profissional;  
VI - Apurativa: apurar conduta em desacordo com as normas éticas e, quando forem necessárias e 
suficientes as consequências éticas das sanções, aplicar a censura ética devida ao agente, 
prioritariamente oral e secundariamente escrita, segundo os meios, os procedimentos e os fins 
justificados. 
 

Compete a Comissão de Ética da FMP, orientando-se por similaridade aos artigos 7º e 8º do 
Decreto n. 6.029, de 2007, da CEP, as seguintes funções gerais: 
I - Compromisso institucional: comprometimento da gestão com as práticas e regramentos éticos; 
II - Plano de Trabalho: inserção de um plano de trabalho ético no planejamento institucional; 
III - Regramento ético: utilização do Código de Ética da FMP para orientar as condutas dos seus 
membros segundo seus Melhores Interesses e segundo sua Dignidade;  
IV - Infraestrutura da gestão: zelar pela estrutura e funcionamento da Comissão de Ética de forma 
contínua, com realização de reuniões periódicas, representação local, sala própria com mobiliário e 
equipamentos adequados, em conformidade com a Resolução CEP n. 10, de 2008 e em atendimento a 
normativa obrigatória da RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016 do CNS. 
V - Avaliação da gestão: utilização de indicadores para divulgar as atividades desenvolvidas, e a 
utilidade e a satisfação dos envolvidos. 
 

5. PRESSUPOSTOS:  

 
Os princípios éticos gerais da Comissão de Ética da FMP reconhecem os seguintes documentos 

de consenso nacional e internacional: 
 



 
I – A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), por constituir o pressuposto de todas as 
constituições contemporâneas democráticas.   
II – O Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU – 1966), então aprovado pelo 
Congresso Nacional Brasileiro em 1992;  
III – O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU, 1966; 
IV – A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a legislação brasileira correlata, 
principalmente o Código Civil, Código Penal, Decreto 98830/1990 referente à coleta, por 
estrangeiros, de dados e materiais científicos do Brasil; 
 
Acrescente-se o reconhecimento a Associação Internacional de Universidades, convocada pela 

Unesco em 1950 e em 1998, que reconhece como normas: 
 

I - o direito de buscar conhecimento por si mesmo até onde a procura da verdade possa 
conduzir; 
II - a tolerância em relação às opiniões divergentes e a liberdade em relação a interferência 
política; 
III - a obrigação de promover, mediante o ensino, extensão e pesquisa, princípios éticos, tais 
como o de liberdade e justiça, dignidade humana e solidariedade.  

 
Neste sentido, afirma-se que são inerentes à Ética Universitária o direito à pesquisa, o 

pluralismo, a tolerância, a autonomia em relação aos poderes políticos, bem como o dever de promover 
os princípios da cultura pacífica. 

Do mesmo modo, a Comissão de Ética da FMP deverá incluir obrigações, finalidades e virtudes 
na forma de padrões universais, mas também suas especificações. 

Relevante será ainda ressaltar, para explicitar os pressupostos gerais em seu caráter 
acadêmico, isto é, orientados e baseados nas ações e normas sobre educação, que a ética da educação 
deve reconhecer sua origem histórica relativa à ética da pesquisa com seres humanos. Isto pode ser 
esclarecido sinteticamente conforme o relato subsequente.  

Apesar da existência de códigos antigos, como o de Hamurabi, somente há aproximadamente 
50 anos foram elaborados documentos próprios sobre a ética na pesquisa em seres humanos, como é o 
caso do Código de Nuremberg (1947), como consequência imperativa de fundamentar o julgamento do 
Tribunal de Nuremberg, que se tornou documento básico em bioética, de enorme importância para a 
formulação do respeito à autodeterminação do ser humano (autonomia); em 1964 a Associação Médica 
Mundial reuniu-se em Helsinque e elaborou normas adicionais ao Código de Nuremberg. Porém, em 
seguida, a Organização Mundial de Saúde, na década de 80, em conjunto com os Conselhos Científicos 
das organizações médicas, publicou as “Diretrizes Internacionais” para a área biomédica como um todo 
e não apenas médica. No Brasil, enfatizemos, discussões se iniciaram aproximadamente em 1986 em 
espaços de pesquisa médica, tendo sido publicado, em 1987, um livro que defendera a relevância da 
discussão sobre pesquisa em seres humanos. Então, em 1988, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
formulou a Resolução n.º 1/88, referente à pesquisa médica, Vigilância Sanitária e de biossegurança, 
porém com baixa adesão, conforme foi demonstrado pelo levantamento realizado pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) já em 1992. Algumas razões para a não adesão eram justificadas, sobretudo 
pelo ponto de vista da opinião mundial, sendo relevante mencionar o fato da Resolução n.º 1/88 
prescrever paralelismo direto entre nível de pesquisa e adequação ética, normatizando “vantagens” 
para pesquisas realizadas em Centros de Pós-Graduação com “Conceito A pela Capes”. Foi assim que o 
Conselho Nacional de Saúde, em 1995, defendeu a necessidade de revisão da Resolução n.º 1/88, tendo 
sido nomeado para este objetivo o Grupo Executivo de Trabalho (GET), que realizou uma importante 
revisão da literatura internacional sobre o assunto, culminando na atual Resolução CNS n.º 196/96, 
documento de natureza estritamente bioética, isto é, de caráter pluralista, sem conteúdo doutrinário, 
implicando um marco importante para a pesquisa com seres humanos em geral, o que atualmente deve 
incluir pesquisas acadêmicas em instituições de ensino superior.  

Por esta razão, o Código de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça deve reconhecer a mesma 
revisão de literatura, e deve aderir aos postulados éticos presentes na Resolução CNS n.º 196/96, seja 



 
porque a Ética em Pesquisa é conteúdo sine qua non para o funcionamento de uma Instituição de 
Ensino Superior, seja porque seus caráteres notadamente pluralista, secular e principialista são 
fundamentais para todas as ações acadêmicas e administrativas deste tipo de Instituição.  
  A Resolução CNS n.º 196/96 foi elaborada com base na multi e interdisciplinaridade, 
abrangendo diversos segmentos da sociedade, não consistindo em um código de moral, nem lei. Antes, 
se um Código de Ética é ele mesmo parte da conduta ética de uma instituição, então deve estar 
caracterizado pela abertura ao juízo crítico, isto é, defensável e justificável, permissividade que não 
implica a negação das devidas obrigatoriedades nem a obrigação de acatar opinião não justificável. Em 
uma palavra, a liberdade para proceder e a independência dos processos é a condição elementar de 
uma Comissão de Ética que o exerce, uma vez que se trata de proteger a dignidade e os direitos do 
envolvidos e concernidos e não de policiar disciplinarmente as ações de tais agentes.   
 Enfim, a Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça é um documento que vem 
acrescentar ao cenário nacional os esforços participativos e críticos, seguindo as resoluções 
reconhecidas e procurando fomentar a conduta ética real e seus valores intrínsecos, evitando ações de 
orientação ideal e valores meramente instrumentais.  
 

6. ORIENTAÇÕES NORMATIVAS e DEFINIÇÕES 

 

 A Faculdade Municipal de Palhoça aprovou, por seu Conselho Acadêmico, a fundação desta 
Comissão de Ética da FMP, com o dever de zelar pela conduta ética de seus servidores e 
funcionários. 

 O Código de Ética designa um conjunto de normas que regulam um padrão ético de conduta 
para o desenvolvimento do serviço em uma instituição. 

 A Ética Procedimental, na forma de ação comunicativa, deverá compreender o ideal regulador 
tanto as ações e decisões que este Código permite prescrever, quanto das normas que dele se 
poderá deduzir. 

 Uma ética procedimental praticada na forma de ação comunicativa compreende condição 
mínima para haver entendimento em um discurso prático, isto é, deve buscar e permitir o 
consenso através de interesses generalizáveis; 

 As normas éticas não podem ser prescritas como pré-existindo às vontades nem existem por 
simples decisão, mas apenas são validas as normas que apreendem interesse comum posterior 
ao discurso livre entre seus participantes; 

 A ideia reguladora para qualquer tomada de decisão e para qualquer formulação de normas 
deve ser unicamente a comunicação livre e informada; 

 O Consenso define-se como expressão das vontades capazes de discurso razoável, isto é, 
vontade formada argumentativamente sem coação; 

 Todos os fins a serem buscados são hipotéticos e, deste modo, devem ser justificados em 
função de seus riscos, benefícios e efeitos-colaterais; 

 A liberdade da vontade ou dignidade humana de cada um dos participantes do discurso prático 
é a condição restritiva de todos os outros fins; 

 Cada vontade individual deve poder eleger, para garantir sua dignidade, seus próprios fins, e 
deve apresentar justificações relevantes para defendê-los; 

 A condição básica da prática da ética está em conceder ao outro um ato de fala comunicativo, 
pois a linguagem violenta leva a segregação, a linguagem respeitante leva a responsabilidade 
social; 

 A ideia reguladora da ética mediante ações comunicativas, isto é, que a tomada de decisão e a 
formulação de normas deve ser unicamente baseadas na comunicação livre e informada, torna 
indevido que decisões sobre ações e normas sejam baseadas em senso-comum, bom-senso 
subjetivo, foro íntimo ou hierarquias de autoridade ou priorização de pessoas; 

 As consequências e efeitos colaterais previsíveis que puderem decorrer da satisfação dos 
interesses de cada indivíduo, por meio de consenso ou acordo, somente poderão ser admitidos 



 
se garantirem dois critérios: quando aceitos por todos os concernidos e quando forem 
preferíveis a todas as outras consequências de possibilidades alternativas conhecidas; 

 São direitos humanos básicos de participação em uma comunidade ética: 
I - Todos podem participar de discursos; 
II - Todos podem questionar qualquer asserção; 
III - Todos podem introduzir qualquer asserção no discurso; 
IV - Todos podem manifestar suas pretensões, desejos e necessidades; 
V - Todos podem exercer os direitos acima.  

 O procedimento discursivo acima descrito deverá tornar-se prático mediante normas, em 
conformidade com as resoluções nacionais e internacionais predominantes. Normas designam 
um enunciado que prescrevem o que é devido, podendo ser de três tipos: 

I – Princípios (de orientação geral); 
II – Regras (de especificações); 
III – padrões de virtudes profissionais (de condutas, relacionamentos e caráter). 

7. PRINCÍPIOS 

 
Os princípios éticos gerais da Comissão de Ética da FMP reconhecem os documentos de consenso 

internacional, como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), por constituir o pressuposto de 
todas as constituições contemporâneas o Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU – 
1966), aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro em 1992, e a Associação Internacional de 
Universidades, convocada pela Unesco em 1950 e em 1998. Também reconhece, por analogia, o caráter 
pluralista e principialista das normas anteriormente mencionadas, tal que: 

 O PRINCIPIO DE RESPEITO À AUTONOMIA exprime o dever de respeitar a capacidade livre de 
decisão dos agentes, na medida em que não causem dano relevante aos outros. 

 O PRINCÍPIO DE EQUIDADE ou JUSTIÇA expressa, por um lado, o tratamento equitativo, que 
permite considerar o que é devido a cada um, por outro lado, o respeito aos direitos individuais 
reconhecidos, 

 O PRINCÍPIO DE BENEFICÊNCIA exprime as obrigações relativas ao agir em beneficio dos outros 
segundo seus próprios interesses, de forma eficiente e não paternalista. 

 O PRINCIPIO DE NÃO-MALEFICENCIA exprime a obrigação de agir de forma a não causar dano 
intencional e desnecessário e, na impossibilidade de exercer uma ação que resulte no bem 
necessário, em parte ou completamente, ao menos não causar dano, bem como agir de forma 
que, entre as consequências danosas previstas para uma ação individual ou coletiva, deva-se 
escolher aquela que produzirá o menor dos males. 

 
8. APROVAÇÃO 
As referencias aqui descritas à Comissão de Ética da FMP referem-se ao seu Regimento, que 

entrou em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior da Faculdade Municipal de Palhoça 
(CONFAP), em 07 de fevereiro de 2019. 
 
 

Palhoça, 25 de julho de 2020. 


