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INTRODUÇÃO 

 

 

Caput. O valor do Código de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça.  
O comportamento moral costuma ser entendido como característica própria às 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 universais 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 deve ser concernente a estes valores e preceitos amplamente 
reconhecidos, tanto em suas ações acadêmicas quanto em suas ações administrativas.  
 

§1º. Justificação. A Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça justifica tanto 

suas ações quanto seus motivos, finalidades e qualificação de seus agentes, nos termos do 

código de ética da Faculdade Municipal de Palhoça. 

I. Do uso geral do Código de Ética. Frequentemente os códigos de ética são utilizados 

para permitir a afirmar que há “profissionais qualificados”, não meramente por suas ações técnicas 

e cargos administrativos, mas também por sua conduta moral, por meio de um documento que 

prescreva normas e especificações. Este fato é paralelo àquele que compreende o 

reconhecimento amplo de prescrições internacionais. Exemplos que confirmam a antiguidade 

desta orientação é o Juramento de Hipócrates (400 a.C.) que, no sentido amplo referido, é 

possivelmente o código de ética mais antigo, o que não pode ser confundido com sistemas legais 

igualmente antigos, por exemplo, o Código de Hamurabi (século XVIII a.C.). Modernamente, o uso 

de códigos de ética ou conduta tem sido amplamente reconhecidos em normativas para 

anticorrupção, documentos que deram origem ao reconhecimento atual do valor dos códigos. 

Originalmente destacou-se a Organização da Convenção Interamericana contra a Corrupção dos 

Estados Americanos e, com maior significância para nossos fins, em 2003 a Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção incluiu um código do serviço público. É este o significado 

amplo de “código de ética” que será adotado aqui, cujo sentido específico, relativo à ética do 

servidor público e à ética do profissional do ensino superior, será explicitado em seguida.  

 
II. Do uso específico do código de ética. Um código de ética deve adotar também um 

sentido específico. Admitindo aquela definição, a “Missão, Valores e Visão” da Faculdade 
Municipal de Palhoça, onde se lê “Educação Emancipadora, Consciência Ética, Inclusão Social, 
Empreendedorismo, Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Sustentabilidade”, deverão 
expressar este Código de Ética como uma de suas partes inerentes. Por razões comuns, o código 
de ética da FMP deverá respeitar e incluir conteúdos 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, sem que isto signifique, novamente conforme a definição 
anterior, limitar ou constranger a independência deste código de ética enquanto ação autônoma da 
Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça. De modo similar, também será levado em 
consideração a Lei Complementar nº 96, de 15 de dezembro de 2010, e, por analogia, como guia 
de apreciação de conteúdos, o Código de Ética dos servidores públicos civil do poder executivo 
federal, aprovado pelo decreto n° 1.171 de 22 de junho de 1994, destinado aos servidores 
públicos federais. 
 

III. Do amplo reconhecimento do Código de Ética. Relevante será ainda ressaltar, para 
explicitar os pressupostos gerais deste Código de Ética em suas especificações mencionadas, que 
um código de ética com fins acadêmicos deve assumir, responsabilidades também relativas à 
pesquisa com seres humanos, e que, apesar da existência de códigos antigos, como o de 
Hamurabi, somente há aproximadamente 80 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). Com efeito, comente-se brevemente, em 1964, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
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Associação Médica Mundial reuniu-se em Helsinque e elaborou normas adicionais ao Código de 
Nuremberg; 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 a 
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. 

A. 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 seu caráter notoriamente pluralista, secular e 
principialista é fundamental para todas as ações acadêmicas e administrativas deste tipo de 
Instituição.  
  B. 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 de obrigatoriedades devidas 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 um Código de Ética, 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.   

C. Como exemplo do caráter crítico que um Código de Ética deve admitir, pode-se 
mencionar os atuais debates sobre Lei de Biossegurança ou a autorização das pesquisas com 
células-tronco embrionárias no País, tal que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) assumiu, há 
duas décadas, a responsabilidade de debater os aspectos éticos relativos à assuntos desta 
natureza em função das pesquisas realizadas em diversas instituições. Neste sentido, uma ação 
imprescindível que se sucedeu à Resolução CNS n.º 196/96 foi a elaboração de normas solidárias 
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) em respeito ao trabalho dos CEPs 
regionais, contribuindo com sua autonomia e responsabilidades. 
  D. Enfim, Código de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça é um documento que vem 
acrescentar ao cenário municipal 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. 
 

§2º. Objetivos Gerais. Os objetivos do Código de Ética da Faculdade Municipal de 

Palhoça estão orientados tanto pelas finalidades morais amplamente aceitas, pela analogia dos 

fins éticos reconhecidos por lei, e pela especificação prevista por normas locais. 

I. No âmbito Federal, os Códigos de Ética estão sob o Decreto Nº 1.171, de 22 de junho 
de 1994 e, no âmbito do Estado de Santa Catarina, os mesmos estão definidos desde a Lei nº 
17.715, de 23 de janeiro de 2019, cujo Art. 2º, I afirma “adotar princípios éticos e normas de 
conduta, e certificar seu cumprimento”, o qual deverá incluir, conforme o Art. 3º, um “Programa de 
Integridade e Compliance” e um “Formulário de Registro de Riscos”. Entende-se, para a 
formulação do Código de Ética da FMP, que ações deste tipo podem ser compreendidas como de 
relevância universal e, deste modo, adotadas aqui na forma, embora aplicadas quanto a 
especificidade. Reforça-se este argumento citando a Lei Complementar nº 96, de 15 de dezembro 
de 2010, do município de Palhoça, que “dispõe sobre o novo estatuto dos servidores públicos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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municipais”, bem como a Resolução nº 11/2011, que institui o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Municipal de Palhoça”, formando exemplos de forte relevância para o 
reconhecimento e a observância de um Código de Ética para o servidor público. Acrescente-se a 
isso o fato de outros centros de ensino superior municipais disporem de um Código de Ética e de 
Comissões de Ética locais. Enfim, reconhece-se ainda a relevância do Plano de Trabalho das 
Comissões de Ética que as instituições federais passaram a adotar, em atendimento ao art. 2º, 
XXIV, da Resolução CEP n. 10, de 2008, das determinações contidas no art. 7º do Decreto n. 
6.029, de 2007, baseadas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n. 1.171, de 1994, sobre o que é notório o fato da 
Resolução CEP n. 10, de 2008, instituir normas específicas de funcionamento e rito para as 
comissões de ética, dispondo de seis (06) funções. Por analogia, o códio de ética da FMP definirá 
as seguintes funções a serem atendidas pela Comissão de ética da FMP:  

  
A. 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; 

B. Comunicativa: dar publicidade dos atos da Comissão e demais ações da FMP; 
C. Consultiva: atender e responder às consultas que lhe forem dirigidas, promovendo as 

informações e eliminando as dúvidas demandadas; 
D. Preventiva: aconselhar sobre a conduta ética do servidor público da FMP, de forma 

não disciplinar, paternalista ou controladora, mas orientadora; 
E. Conciliadora: propor acordos de conduta pessoal e profissional;  
F. Apurativa: apurar conduta em desacordo com as normas éticas e, quando forem 

necessárias e suficientes as consequências éticas, orientar os envolvidos e os 
concernidos quanto às consequências e escolhas para a conciliação, tomada de 
decisão e dissolução ou ponderação de conflitos ou tensões.  

 
II. De modo similar, os Códigos de Ética profissional locais ou setoriais no âmbito federal 

costumam atender o disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto n. 6.029, de 2007, no qual se 
sanciona as seguintes funções, por analogia reconhecidas pelo Código de Ética da FMP: 

  
A. Compromisso institucional; 
B. Plano de Trabalho; 
C. Regramento ético; 
D. Infraestrutura da gestão; 
E. Educação; 
F. Comunicação; 
G. Aconselhamento; 
H. Salvaguardas; 
I. Apurações; 
J. Avaliação da gestão. 

 
 

§3º. Dos pressupostos:  

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

documentos de consenso internacional, válidos também para as normas prescritas por este 
Código de Ética:  
 

A. A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), por constituir o pressuposto de 
todas as constituições contemporâneas democráticas.   

B. O Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU – 1966), então aprovado 
pelo Congresso Nacional Brasileiro em 1992;   

C. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU, 1966; 
D. 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; 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/palhoca/resolucao/2011/1/11/resolucao-n-11-2011-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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II. Acrescente-se a estas alíneas o reconhecimento a Associação Internacional de 

Universidades, convocada pela Unesco em 1950 e em 1998, que reconhece como normas: 
 

A. O direito de buscar conhecimento por si mesmo até onde a procura da verdade possa 
conduzir; 

B. A tolerância em relação a opiniões divergentes e a liberdade em relação a 
interferência política; 

C. A obrigação de promover, mediante o ensino, extensão e pesquisa, princípios éticos, 
tais como o de liberdade e justiça, dignidade humana e solidariedade.  

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

pluralismo, a tolerância, a autonomia em relação aos meios e fins acadêmicos. 
IV. Do mesmo modo, o código de ética da FMP deverá incluir obrigações, finalidades e 

virtudes na forma de padrões universais, mas também suas especificações, bem como 
procedimentos da Comissão de Ética da FMP. 
  
§4. Das Finalidades. 
A finalidade das normas prescritas neste Código consiste em regulamentar, tanto através de 
princípios gerais quanto por meio de suas especificações, baseadas em regras e virtudes, a 
conduta ética e profissional dos servidores que prestam serviços de natureza permanente ou 
temporária, excepcional ou voluntária, com ou sem retribuição financeira, ativos ou inativos,em 
todos os setores administrativos ou acadêmicos da FMP, bem como demais usuários temporários. 
 
I - Estão contemplados, assim, os servidores concursados, efetivos, substitutos, ocupantes de 
cargos em comissão, prestadores de serviços, discentes e usuários da comunidade.  
II - Todos têm o dever de cumprir as disposições aprovadas neste Código. 
III- Este documento deve refletir o real comprometimento dos servidores da FMP e não apenas 
seu ideal, com a observância plena da ética no desempenho de suas atividades e competências, e 
com o reconhecimento de que o cumprimento dessas normas possui valor intrínseco para o 
funcionamento da FMP e para as relações de seus servidores, valores inerente para a relação 
destas com o público e com o patrimônio municipal, e jamais apenas valor instrumental para cada 
uma destas instâncias. 
IV- A Comissão de Ética da Faculdade Municipal de Palhoça deverá estar baseada neste código 
de ética e deve incluir as seguintes ações: 
a. Bens de relacionamento no ensino, na pesquisa e na extensão; 
b. Bens nas relações do setor administrativo; 
c. Bens relativos ao relacionamento com a comunidade; 
d. Bens relativos ao relacionamento com todo usuário da instituição.  
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TÍTULO I  
FUNDAMENTOS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 
 
 
Art. 1º - A Faculdade Municipal de Palhoça aprovou, mediante seu Conselho Acadêmico, em 
setembro de 2020, este Código de Ética da FMP, com o dever de zelar pela conduta ética de seus 
servidores e funcionários.  
 
§1. O Código de Ética designa um conjunto de normas que regulam um padrão ético de conduta 
para o desenvolvimento do serviço em uma instituição. 
 
§2. Este código de ética deverá incluir as seguintes instâncias não hierarquizadas:  

A. Uma ética procedimental.  
B. Prescrições normativas na forma de princípios gerais. 
C. Prescrições normativas na forma de regras de especificação. 
D. Metas normativas aos profissionais da educação e suas virtudes morais. 
E. Valores intrínsecos, instrumentais e outros devidamente distinguidos.  

 
Art. 2º - A Ética Procedimental, na forma de um Agir Comunicativo, deverá compreender o ideal 
regulador tanto das ações e decisões que este Código permite prescrever, quanto das normas que 
dele se poderá deduzir. 
§1. Os termos mínimos do procedimento ético são os seguintes: 
I – Uma ética procedimental praticada na forma de um Agir Comunicativo compreende condição 
mínima para haver entendimento em um discurso prático, isto é, deve buscar e permitir o 
consenso através de interesses generalizáveis expressos unicamente através do discurso prático 
ou debate baseado no respeito à autonomia de qualquer concernido; 
II - 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; 
III – A ideia reguladora para qualquer tomada de decisão e para qualquer formulação de normas 
deve ser unicamente a comunicação livre e informada, tanto para representar os diversos 
interesses quanto para salvaguardar do diversos direitos dos envolvidos e a dignidade de sua 
pessoa; 
IV – O consenso define-se como expressão das vontades capazes de discurso razoável, isto é, 
vontade formada argumentativamente sem coação; 
V – Todos os fins a serem buscados são hipotéticos e, deste modo, devem ser justificados em 
função de seus riscos, benefícios e efeitos-colaterais; 
VI – A liberdade da vontade ou dignidade humana de cada um dos participantes do discurso 
prático é a condição restritiva de todos os outros fins; 
VII – Cada vontade individual deve poder eleger, para garantir sua dignidade, seus próprios fins, e 
deve apresentar justificações relevantes para defendê-los; 
VIII – O direito de expressar-se e fazer valer esta expressão deve ser dado a todos e a cada um, 
assim como cada um tem a obrigação de defender este direito para todos os outros, como 
condição básica da prática da ética em conceder ao outro um ato de fala comunicativo, pois a 
linguagem violenta leva a segregação e a linguagem respeitante leva a responsabilidade social; 
IX – Cada participante livre da comunicação deverá buscar realizar a comunidade ideal de 
comunicação no espaço e tempo real, isto é, sempre buscar um acordo ou consenso através de 
um discurso comunicativos compreendido por critérios de razoabilidade; 
X – A ideia reguladora da ética comunicativa para a tomada de decisão e para qualquer 
formulação de normas deve ser unicamente a comunicação livre e informada, tornando 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; 
XI – O contexto concreto de diálogo devem incluir os conteúdos de inclinações e interesses, e seu 
procedimento deverá pressupor a resolução de interesses generalizáveis, isto é, as necessidades 
que podem ser participadas comunicativamente.  
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XII – Não se pode pressupor a existência de fenômenos morais, as proposições normativas não 
comportarão pretensão de validade igual à verdade empírica, ainda que possa em certos casos 
incluir conteúdos descritivos em uma de suas premissas, mas tal pretensão deve ser decidida a 
cada caso comunicativamente. 
XIII – As consequências e efeitos colaterais previsíveis que puderem decorrer da satisfação dos 
interesses de cada indivíduo ou grupo, por meio de consenso ou acordo, somente poderão ser 
admitidas se garantirem dois critérios:  

A. Quando aceitos por todos os concernidos; 
B. Quando forem preferíveis a todas as outras consequências de possibilidades alternativas 

conhecidas; 
 
§2 – Todo e cada falante que esteja participando de um discurso, comunicação ou debate que 
envolva questões éticas, terá os seguintes direitos enquanto participante da fala: 
I - É direito de todo sujeito capaz de falar e agir ao menos ilocucionariamente, participar de 
discursos éticos; 
II - É direito de qualquer um problematizar qualquer asserção alheia mediante questões, dúvidas 
ou outros meios, sem constrangimento e sem proibição; 
III - É direito de qualquer um introduzir qualquer asserção no discurso de forma a modular o 
discurso segundo seus próprios argumentos e justificações;  
IV - É direito de qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e necessidades individuais em 
conformidade com os demais incisos deste parágrafo; 
V - Não é lícito impedir falante algum de valer-se de seus direitos, seja por uma coerção exercida 
dentro ou fora do discurso; 
VI - A nenhum falante e participante de um debate ético é licito contradizer-se intencionalmente 
sem se justificar, como usar a mesma expressão em sentidos diferentes ou outros meios 
falaciosos; 
VII - A todo falante só é lícito defender aquilo em que ele próprio acredita; 
VIII – Qualquer falante que atacar um enunciado ou uma norma que não for objeto da discussão 
tem que indicar uma razão para isso no interior do discurso em questão; 
IX – Todo falante tem direito de limitar e exigir esclarecimentos para os atos de fala ou usos de 
linguagem perlocucionária, sejam em forma linguística (retórica, ironia, etc.) ou em forma extra-
linguistica (ameaça, poder, etc), evitando as formas parasitárias de expressão aos atos 
ilocucionários. 
  
Art. 3º - O procedimento discursivo acima descrito deverá tornar-se prático mediante normas 
éticas, em conformidade com as resoluções nacionais e internacionais e a moralidade 
amplamente aceita. 
 
§1 – 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). 
 
§2 – O uso ambíguo destas distinções é vetado e poderá ser considerado manipulativo ou de má-
fé quando não justificado. 
 
§3 – Os princípios e deverão ser adotados do seguinte modo: 
I – princípios designam os pesos de valores universais e não a validade específica de uma 
circunstancia; 
II - princípios fornecem critérios para o posicionamento e interpretação diante de uma situação 
concreta;  
III – dois ou mais Princípios contrários podem coexistir, sem se invalidarem; 
IV - princípios nunca devem sofrer exceção, mas podem sofrer variação de peso conforme as 
circunstancias; 
V – no caso de princípios que sofrerem colisão com uma regra externa à discussão ética, 
prevalece o princípio sobre a regra; 
VI – princípios devem ser sempre prioritários e prima facie sobre as regras; 
VII – a aplicação de princípios deve se dar por ponderação de seus pesos; 
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§4 – As regras deverão ser adotadas do seguinte modo: 
I - regras designam prescrições com valor prático, cuja validade deve-se às circunstancias para as 
quais foram criadas; 
II - as regras fornecem o critério das ações, prescrevendo o que se deve ou não fazer em 
situações específicas, 
III - duas regras não podem existir juntas caso sejam contraditórias; 
IV – regras éticas podem sofrer exceção se e somente se a exceção for justificada; 
V – regras que entrarem em conflito deverão ser decididas ou modificadas em respeito a todos os 
princípios; 
VI – regras devem ser sempre derivadas de princípios e especificadas em ordem de priorização; 
VI – a aplicação de regras deve se dar por um sistema de priorização, de modo a se priorizar 
regras e nunca princípios nem pessoas. 
 
 
§5 – Princípios e regras devem ser tratados com valor prima facie e jamais com hierarquia, bem 
como é vetado tratar moralmente pessoas segundo valores hierarquizados: a consideração 
primordial somente pode valer para os tipos de regras entre si, ou para os princípios sobre as 
regras, mas nunca para os princípios entre si e nunca para pessoas entre si; 
  
 
§6 - Uma consideração primária é chamada de “princípio”, de caráter prima facie, sendo que 
circunstancialmente um princípio poderá ter maior peso que outro e, neste sentido, sua 
consideração “pesar mais” que os demais, devendo jamais ser negado, impedido ou superado por 
uma regra ou interesse pessoal ou hierarquia de cargo ou poder. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS EM GERAL 

 

Art. 4º - Os Princípios a serem observados como guias gerais da ação são de quatro tipos, sem 

ordem de presidência e com valor prima facie, em conformidade com o PDI da FMP. 

 
Art. 5º - O PRINCIPIO DE RESPEITO À AUTONOMIA DAS PESSOAS exprime o dever de 
respeitar a capacidade livre de decisão dos agentes, tanto por sua dignidade quanto por sua 
individualidade, incluindo o respeito à sua integridade e conscienciosidade ou o respeito aos seus 
interesses e convicções, na medida em que não causem dano relevante aos outros. 
 

§1.  Critérios do princípio de respeito à autonomia da pessoa: 

I – a autonomia define-se amplamente como a capacidade de autodeterminação e minimamente 
como capacidade de tomar decisões, expressar opiniões e defender direitos seus ou alheios; 
II – a autodeterminação pode ser entendida como capacidade substancial para aferir 
consentimento, isto é, para tomar decisões e compreender informações e consequências, ou para 
aferir assentimento, nos casos de capacidade parcial ou comprometida, podendo ainda ser na 
forma de respeito às preferências, respeito a um representante substituto, etc. 
III – o respeito à escolha autônoma, liberdade e dignidade da pessoa deve conter no mínimo a 
consideração à sua intencionalidade, conhecimento e não-interferência. 
IV - o respeito ao outro é sempre devido na forma de obrigação de tratar a todo ser humano como 
fim em si mesmo e não ser tratado meramente como meio; 
V - o individuo é o único responsável direto pela sua própria pessoa e deve desenvolver-se 
segundo suas próprias convicções, limitado apenas pela obrigação de não causar dano aos 
outros. 
VI – os interesses educacionais e profissionais de cada individuo envolvido no ensino superior 
deve ser respeitado tanto por seu reconhecimento quanto por sua legitimação e apoio moral e 
técnico. 
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VII – os fins da educação superior que estiverem sendo buscados pelos meios autônomos de 
iniciativas individuais ou coletivas devem ser respeitados e apoiados, jamais coagidos ou 
constrangidos, na forma de incremento da autonomia dos agentes envolvidos no ensino superior.  
  

§2.  São Colorários ao princípio de autonomia: 

I - Ações autônomas não devem estar sujeitas as coações dos outros, isto é, o direito de escolha 
deve ser exercido sem elementos negativos como força, mentira, falta de informação, falsa 
informação, etc. 
II - O respeito à autonomia é válido para toda relação interpessoal, por exemplo, entre docente e 
discente, entre servidor docente e não docente, etc.;  
III - Na incapacidade do agente decidir livremente, admite-se um representante para cumprir as 
condições de consentimento informado, sendo este um meio obrigatório de garantir a autonomia 
do outro ou demais envolvidos, segundo o princípio dos melhores interesses e qualidade de vida, 
ou incrementa-se sua autonomia, por exemplo, mediante informações e fornecimento de melhores 
condições; 
IV – o respeito à autonomia implica diretamente a obrigação forte de evitar toda forma de 
paternalismo, isto é, a negação da liberdade de alguém para manifestar seus próprios interesses 
e/ou o uso da autoridade para impor convencimento ou consentimento de um ponto de vista 
particular sobre o que seria bom para alguém aceitar; 
V - o ato de forçar alguém à decidir, mesmo sob a alegação de que a liberdade de escolha está 
unida a individualidade da pessoa, é uma forma de autoritarismo e desrespeito a autonomia dos 
agentes. 
VI - o principio de respeito à autonomia vale tanto para o profissional autorizado, como docentes, 
coordenadores, secretários, etc., quanto para usuários não servidores, como discentes, tal que 
cada um porta o direito a decidir sobre seu modo de agir; 
VII - o profissional que esteja em posição hierarquia favorável, sendo mais competente para tomar 
decisões, deve oferecer consulta para aqueles que dispõem de menos condições, parcialmente ou 
completamente, de tomarem suas próprias decisões, sobretudo quando estes são potencialmente 
atingidos pelas ações, decisões e omissões daqueles; 
VIII - ninguém pode ser obrigado a tomar decisões que implicam em ilegalidade e desrespeito a 
sua autonomia. 
 

§3.   São Regras derivadas do princípio de respeito à autonomia: 

 
I - Respeite à autonomia e dignidade das pessoas. 
II - Fale com veracidade. 
III - Respeite a privacidade dos outros. 
IV - Proteja informações confidenciais. 
V - Obtenha consentimento para fazer intervenções; 
VI - Auxilie aos outros a tomarem decisões importantes quando solicitado. 
VII – Forneça todas as informações necessárias para decisões; 
VIII – etc. 
 
Art. 6º - O PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO EQUITATIVA é um princípio prima facie que exprime a 
justiça de forma cooperativa e não competitiva, tanto para a liberdade dos indivíduos quanto para 
a distribuição dos recursos destinados a eles, na forma de seus direitos. 
 
§1 – Equidade define-se como o tratamento equitativo que permita considerar o que é devido a 
cada um e como respeito aos direitos individuais reconhecidos, 
 
§2 – Os corolários do princípio de cooperação equitativa são: 
I - Respeite cada pessoal em sua individualidade. 
II - Trate os direitos de todos igualmente. 
III - Considere os interesses e necessidades individuais. 
IV - Não trate as obrigações de justiça como primordiais ou supremas sobre os outros princípios. 
V - Não trate o conceito de igualdade em um sentido que fira o de equidade.  
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VI – Garanta os direitos de formação continuada de todos os envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem. 
VII - Garanta a distribuição equitativa dos meios e dos recursos disponíveis para isso.  
 
§3 – As normas derivadas do princípio de equidade são dos seguintes tipos: 
I - normas para cooperação social (distribuição de bens e deveres); 
II - reparação dos males causados injustamente de forma direta ou indireta. 
III – normas de respeito aos direitos fundamentais, como por exemplo, direitos às liberdades 
básicas (expressão, propriedade, etc.) e aos direitos de bem-estar, e acesso às condições 
razoáveis de trabalho e dignidade.  
IV - normas de alocação de recursos específicas para distribuição de funções e específicas 
quando os recursos são escassos ou as necessidades são múltiplas.  
V – normas de alocação de cargos e funções devem ser abertas e preenchidas segundo critérios 
acadêmicos legítimos.  
 
§4 – As normas de alocação deverão ser dos seguintes tipos: 
I – normas de assistência, por exemplo, para o uso devido dos recursos da instituição e para 
acessar os meios que são de direito de seus usuários; 
II – normas de alocação equitativa, garantindo os direitos os seus beneficiados; 
III – normas de racionalização de recursos, priorizando o acesso amplo aos recursos da FMP 
quando possível ou o acesso seletivo quando necessário, para impedir a institucionalização do 
poder burocrático e não prejudicar, sobretudo, os que mais precisam dos recursos, como acesso a 
rampas, escadas, banheiros, laboratórios, auditórios, secretarias, informática, documentos, 
biblioteca, salas de aula, etc. 

 
§5 – As normas de Racionamento não são primárias e, quando aplicáveis, devem respeitar os 
seguintes níveis de priorização:  
I - Racionamento por exclusão de serviços: serviços pretendidos como amplos, universais e 
igualitários podem se tornar escassos e, em casos de necessidade justificada de racionamento, 
deve-se preferencialmente não eliminar ou diminuir direitos e serviços socialmente relevantes 
II - Racionamento por exclusão de grupos: quando a exclusão de serviços menos relevantes, 
menos benéficos e mais custosos não for possível, o segundo modo preferível de racionamento 
será excluir grupos e não diretamente indivíduos, privilegiando os grupos que diretamente são 
beneficiários dos fins da FMP;  
III- Racionamento por exclusão de indivíduos particulares: em ultimo caso deve-se proceder o 
Racionamento por exclusão de indivíduos particulares, como restringir o acesso à tecnologia 
particular ou meios individuais, para não restringir às condições e os direitos do indivíduo, seguido 
do amparo, orientação e reparo aos indivíduos assim afetados. 
 
§6 – A seleção final dos usuários da FMP deve ser adotada conforme a maior utilidade da seleção, 
tanto para serviços de docentes e discentes quanto demais servidores docentes ou não docentes, 
atendendo a seguinte ordem de preferência: 
I – a utilidade profissional significa o uso eficaz e eficiente dos recursos escassos e é razão 
prioritária para ser selecionada, desde que ponderada conforme a diferença entre necessidade de 
um serviço e expectativa ou probabilidade de sucesso, visando evitar desperdício de recursos e 
beneficiar o maior número possível de pessoas, pois é aceitável selecionar utilidade profissional 
por oportunidade justa, quando a necessidade excede a oferta (concursos, seleção para editais, 
artigos em revista, etc.), mas sem usar critérios não acadêmicos;  
II – a utilidade social deve ser tomada como mais controversa que a utilidade profissional, a ser 
aplicada apenas em relação aos benefícios sociais futuros, como retorno do investimento da 
sociedade sobre um indivíduo, desde que este valor socio-utilitarista não seja usado para justificar 
o desrespeito às obrigações de beneficência, de respeito à autonomia e aos direitos dos 
indivíduos, levando a busca da utilidade social em detrimento e prejuízo da utilidade individual dos 
usuários da FMP; 
III – os mecanismos de sorteio e fila definem-se como seleção aleatória e justificam-se nos casos 
em que a escolha seletiva possa implicar culpa àquele que seleciona ou violação de direitos 
daqueles que são selecionados, tal que filas e sorteios só se justificam se controlados pela 
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utilidade profissional e a equidade, de tal modo que a seleção aleatória é justa se e somente se o 
benefício profissional (técnico) for antes determinado.  
IV - o modelo da triagem ou cota é uma versão do modelo sócio-utilitarista, isto é, modelo baseado 
na escolha de pessoas segundo a qualidade ou importância, tal que os critérios sociais são 
defensáveis em casos de grande importância social ou como meio para proteger a utilidade social, 
por exemplo, para garantir vagas aos estudantes residentes do município onde a instituição é 
mantida e custeada, entre outros.  
 
Art. 7º - O PRINCÍPIO DE BENEFICÊNCIA ACADÊMICA é um princípio prima facie que expressa 
a obrigação de produzir e garantir os melhores benefícios e interesses próprios à educação 
superior e ao processo de ensino e aprendizagem acadêmicos, e não expressa apenas a 
obrigação de o mínimo indispensável ou os resultados já disponíveis, nem expressa apenas a 
intenção de benevolência.  
 
§1 – O princípio de beneficência acadêmica define-se do seguinte modo: 
I - Beneficência significa “fazer o bem do outro” e nunca simplesmente “fazer o bem ao outro”, isto 
é, agir em beneficio dos outros segundo seus próprios interesses e de forma eficiente.  
II - Benevolência é a disposição ou virtude necessária e não suficiente para agir de modo 
beneficente, de maneira que não é lícito fazer depender a beneficência unicamente da boa 
vontade dos envolvidos sem a devida alocação dos recursos necessários. 
III - Altruísmo é a inclinação de dedicar-se aos outros e não representa o princípio de beneficência, 
já que este não prescreve necessariamente os motivos da ação, mas as consequências a serem 
visadas pela ação. 
IV – o princípio de beneficência acadêmica exprime a obrigação que requer fornecer obtenção de 
benefícios, incluindo e não limitando-se às regra de produção da utilidade, pois estas regras 
apenas exprimem o equilíbrio entre benefícios e prejuízos, a produção do bem comum ou 
produtos de calculo custo/benefício, tal que o princípio de utilidade pode formar parte do conteúdo 
do princípio de beneficência acadêmica, mas não necessariamente e jamais prioritariamente;  
V - Beneficência geral é aquela dirigida para todos indistintamente e beneficência especifica é 
aquela dirigida aqueles com os quais se tem inter-relações especiais, sendo que o grau da 
beneficência especifica deve ser tratado como maior ou prioritário que a da beneficência geral, 
salvo circunstâncias em que o bem a ser produzido não contribui aos interesses de um indivíduo a 
não ser em sua forma geral. 
VI - A beneficência pode conter a não-maleficência nos casos em que fazer o bem contém não 
causar um mal, exceção aos casos em que não é possível fazer propriamente um bem, 
permanecendo sendo obrigatório não fazer o mal ou observar outras normas de não-maleficência; 
VII – O deve de beneficência deve incluir a obrigação de prever, evitar e eliminar toda forma de 
paternalismo, isto é, no ambiente acadêmico muito dificilmente se justificaria qualquer ação 
paternalista, mas, em caso de necessidade justificada, é um dever sempre priorizar  o 
paternalismo fraco (a intervenção segundo a beneficência para proteger uma pessoa contra suas 
ações não-autônomas) sobre o forte (intervenção de beneficiar o outro a despeito de seus 
interesses e contrariando o princípio de respeito à autonomia), salvo os casos em que há risco 
forte à vida. 

 
§2 – Corolários ao princípio de beneficência acadêmica são:  
I - O principio de beneficência não pode ser reduzido à obrigação de produzir a utilidade;  
II – deve-se observar a distinção entre beneficência e não-maleficência, de modo a não reduzir a 
primeira à segunda; 
III – deve-se observar a distinção entre beneficência específica e geral, de modo a não reduzir a 
primeira à segunda; 
IV – deve-se sempre observar a distinção entre beneficência e paternalismo, de modo a impedir 
que a primeira seja usada como meio para produzir o segundo; 
V – deve-se sempre calcular benefícios sobre danos e riscos e custos morais para os indivíduos, 
incluindo planejamento para eliminar e prevenir estes prejuízos; 
VI – deve-se sempre agir de modo a promover consequências de valor intrínseco para os fins da 
FMP e não instrumentalizar estes valores; 
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VII – não se deve tratar as obrigações de beneficência como primordiais ou supremas sobre os 
outros princípios, e não se deve hierarquizar bens comuns e coletivos sobre os benefícios que são 
de direito dos indivíduos. 
VII – a beneficência implica um princípio da identidade do interesse: obrigação e interesse estão 
ligados por princípio, isto é, a maior felicidade de cada um cujos interesses estão em jogo em uma 
ação é fim obrigatório.  
 

§3  – A beneficência especifica ocorrerá nos seguintes casos:  

I - quando há riscos substanciais de dano grave a um usuário interno ou externo às dependências 
e aos meios da instituição; 
II - que a ação de um servidor da instituição seja necessária para prevenir aqueles danos;  
III - que a ação do usuário em competência superior não cause riscos, danos ou custos aos 
usuários em condições menos privilegiadas;  
IV - que os benefícios que os usuários da instituição podem esperar superem aos prejuízos que se 
possa eventualmente causar; 
V. quando o benefício ou acesso ao benefício for substancial em relação aos fins da FMP; 
 

§4 – São regras derivadas da beneficência: 

I - defender e proteger os direitos dos usuários e servidores da FMP; 
II – eliminar e prevenir danos aos indivíduos e aos fins da FMP; 
III - remover as condições que causam prejuízos, como assédio, ofensa, constrangimento, falta de 
oportunidade e condições ou outros tipos de danos; 
IV - ajudar pessoas que se encontram sem condições de acesso aos benefícios e meios de direito. 
V – garantir os benefícios inerentes aos usuários da FMP e segundo seus meios e métodos 
contributivos aos fins da FMP; 
VI – não obrigar nenhum usuário a tratar como obrigação específica aquilo que for 
supererrogatório, seja uma expectativa forte ou uma recomendação forte; 
 
Art. 8º - O PRINCIPIO DE NÃO-MALEFICENCIA ACADÊMICO é um princípio prima facie que 
expressa a obrigação de não causar danos de qualquer natureza. 
 

§1 – O princípio de não-maleficência prescreve: 

I – aja de forma a não causar dano intencional e desnecessário; 
II -  aja de modo que, na impossibilidade de fazer o bem, ao menos não causar dano; 
III – aja de forma que, entre as consequências danosas previstas de tua ação, escolhas aquela 
que produzirá o menor dos males. 
IV – aja de modo que, ao não causar dano ou ter que escolher entre o menor dos males, priorizar 
as escolhas e melhores interesses da pessoa autônoma e não abster-se de produzir todo 
benefício possível.  
 

§2 – A definição de não-maleficência dependerá dos seguintes conceitos: 

I – a definição de dano deve ser fixada para evitar que alguém possa causar males a outrem; 
II – o termo “dano” é ambíguo, não determinável a priori, necessitando ser definido a cada caso e 
conforme os interesses dos envolvidos (dor, sofrimento, ferimento, constrangimento, ofensa, 
assédio, omissão de recurso, etc.). 
III – os danos que trazem consigo a produção de outros danos devem ser prioritariamente evitados 
e prevenidos; 
IV – causar um dano somente poderá se justificar se servir de meio para causar um bem maior 
segundo os interesses do(s) indivíduo(s) afetado(s), por exemplo, censurar uma conduta devido às 
consequências perversas por ela produzidas. 
 

§3 – São corolários do princípio de não-maleficência: 

I – A não-maleficência (não causar dano) deve ser distinguida da beneficência (agir no interesse 
dos outros), nestes termos: enquanto a beneficência pode prescrever deveres imperfeitos (aqueles 
cujo descumprimento não implica em punição) ou positivos (expressos na forma afirmativa “faça 
isso”), os deveres negativos são mais estritos do que os positivos quando se expressam como 
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obrigações perfeitas, já que um ato é dever para alguém quando e porque outra pessoa possui um 
direito (expressos na forma “não viole os direitos de outrem”).  
II – Não há prioridade entre os princípios, mas em certos casos poderá haver gradação da não-
maleficência à beneficência e continuidade entre eles, do seguinte modo: primeiro não causar 
dano, depois prevenir o mal, depois remover o mal, enfim promover o bem.  
III – Tanto a beneficência quanto a não-maleficência devem estar dirigidas preferencialmente para 
os usuários em condições hierarquicamente inferiores, como os discentes sob os docentes ou os 
docentes sob os diretores, porém a não-maleficência deve aplicar-se mais estritamente a todo 
profissional, servidor, estudante ou usuário da FMP, esteja ou não em posição hierárquica 
privilegiada, o que deve ser observado para evitar hierarquizar pessoas no lugar de regras. 
IV - a não-maleficência implica a comiseração, isto é, que qualquer sofrimento é sempre um mal, 
seja na forma de mal-estar, dano, prejuízo, ofensa, etc. e somente é admissível para evitar um 
sofrimento maior, jamais podendo servir de meio para produzir benefícios extrínsecos a cada um 
dos afetados.  
 

§4 – São regras derivadas do princípio de não-maleficência: 

I - não causar dor e sofrimento físicos, psicológicos ou morais; 
II - não incapacitar a ação de uma pessoa por intermédio de privações de qualquer tipo; 
III - não ofender nem prescindir de posições ideológicas, religiosas ou políticas contra os fins dos 
usuários da FMP; 
IV - não privar os outros dos bens necessários à sua forma de vida como usuário da FMP; 
V – prevenir e eliminar danos previsíveis e/ou possíveis; 
VI – não desrespeitar, violar ou privar outrem de seus direitos; 
VII – não prejudicar ou obstaculizar o desempenho docente ou discente. 
 

 
TÍTULO II 

REGRAS DE ESPECIFICAÇÃO  
 

CAPÍTULO III 
DAS REGRAS DE OBRIGAÇÕES ACADÊMICAS 

 

 

Art. 9º - As ações morais devem ser julgadas e justificadas segundo regras. 

§1 – As regras éticas se definem segundo dois critérios: 

I – Regras éticas são normas de especificações dos quatro princípios (de respeito à autonomia, 
beneficência, não-maleficência e equidade), estando subordinadas a eles, jamais o inverso; 
II – Regras éticas são normas formuladas conforme as diretrizes reguladoras da ação 
comunicativa, sendo justificadas apenas segundo este procedimento; 
 
§2 – A aplicação das regras às ações somente poderão ser feitas se atenderem aos seguintes 
corolários: 
I – princípios éticos são sempre primários e nenhum é primordial sobre o outro; 
II – regras éticas devem sempre respeitar o conjunto dos princípios como normas primordiais às 
quais as regras dependem, a serem enunciadas mediante a ação comunicativa livre para todos os 
concernidos,  
III - todo princípio é igualmente primário, em nenhum caso um princípio pode ser desrespeitado, 
mas em certos casos será possível justificar devidamente a prevalência ou peso de um sobre o 
outro, desde que a regra seja especificada para isso 
 
IV – a primordialidade dos princípios sobre as regras impõe a obrigação de formular regras de 
especificação e aplicação dos princípios a um caso e impõe a permissão de abrir exceção às 
regras cujo cumprimento levaria a perversão de um ou mais princípios. 
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Art. 10º - O peso dos princípios e o valor das regras de especificação devem ser devidamente 
distinguidos, desde onde é um dever eliminar a arbitrariedade das regras e o desrespeito de um 
princípio em função de outro. 
 
§1 – O peso ou força de um princípio ético-normativo pode variar assim como o valor de uma 
regra ética, do seguinte modo: 
I – as regras éticas de especificação dos princípios podem assumir valores utilitários ou de 
otimização, apenas quando esta especificação estiver justificada no escopo dos quatro princípios, 
por exemplo, quando são justificadas por ponderação de custos e benefícios, ou por assumirem 
valores deônticos, por exemplo, ao estipularem obrigações e permissões; 
II – uma regra deôntica pode ser formulada por razões tanto deontológicas quanto 
consequencialistas, isto é, o valor deôntico de uma regra não se confunde com o peso 
deontológico de um princípio e o valor utilitário de uma regra não se confunde com o peso 
consequencialista de um princípio. 
III – regras devem ser formuladas em um conjunto de regras e não isoladamente, e hierarquizadas 
segundo os tipos de regras, cujos valores sempre devem ser formulados em função dos pesos dos 
princípios e cuja hierarquização de tipos deve sempre ser formulada para impedir ou evitar a 
hierarquização de pessoas. 
 
§2 – As regras éticas devem ser formuladas ou interpretadas segundo as seguintes categorias da 
ação: 
I – ação obrigatória;  
II – ação proibida; 
III – ação permissível (margem opcional como não obrigatório); 
IV – ação supererrogatória (ação opcional como mínimo moral, embora de caráter louvável, 
meritória, excepcional, ideal, etc.). 
 
§3 – Os axiomas deônticos elementares poderão ser assumidos como guias do raciocínio ético, 
tanto para a tomada de decisão quanto para regras éticas, tal que: 
I – tudo o que é obrigatório é também permitido (Princípio de Permissão) 
II – duas obrigações tomadas conjuntamente são igualmente obrigatórias singularmente, de modo 
que o cumprimento de uma obrigação não é permissão da omissão da segunda obrigação 
(Princípio de Conjunção). 
III - afirmações deônticas não podem ser derivadas de afirmações sobre fatos (Princípio de 
Precariedade). 
IV - se uma regra implica outra e se a primeira é obrigatória, então a segunda também será 
obrigatória (Modus Ponens Deôntico). 
VI - ninguém está obrigado a fazer coisas proibidas (Perplexus Simpliciter).  
 

 
VII – se alguém causa um dano a outrem, terá obrigações derivadas de reparar o dano (Teorema 
da obrigação derivada). 
VIII - uma regra pode sofrer exceção se e somente se a exceção estiver justificada por um 
princípio primordial sobre as regras, e se e somente se a regra suspensa em todo ou em parte foi 
substituída por outra regra válida, mediante hierarquização de regras e garantia de permissões. 
 
Art. 11º - As regras de especificação deverão ser hierarquizadas entre si em favor da não 
hierarquização de pessoas. 
 
§1 – Regras estritamente deontológicas devem atender a seguinte ordem de preferência:  
I - regras substantivas são aquelas que especificam os princípios abstratos, na forma de regras de 
orientação (quem deve orientar e regulamentar) e regras de racionamento (quais bens devem ser 
alocados e como devem ser distribuídos). 
II - regras de autoridade são aquelas que definem quem pode executar a ação e a decisão, como 
são os casos das regras de autoridade substitutas (quem pode representar um aluno incapaz de 
decisão), regras de autoridade profissional (respeito à autonomia profissional e sua 
responsabilidade correspondente), regras de autoridade de distribuição (quem deve representar os 
bens e fins a serem alocados); 
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III - regras de procedimento são aquelas que estabelecem os procedimentos a serem seguidos 
quanto aos recursos e procedimentos da instituição, recorrentes quando as regras substantivas e 
de autoridade são ausentes ou inconclusivas. 
 
§2 – Regras de especificação em geral, em atendimento aos quatro tipos de princípios, poderão 
ser dos seguintes tipos: 
I - regras de veracidade; 
II - regras de privacidade; 
III - regras de confidencialidade; 
IV - regras de fidelidade. 
 
§3 – As regras de especificação gerais acima citadas devem ser entendidas como regras de 
relacionamento interpessoais, envolvendo servidores docentes, servidores não docentes, 
discentes e demais usuários da FMP, cujos critérios de especificação são: 
I – as regras devem dar especificação aos princípios mediante dois critérios: (a) virtudes e (b) 
normas;  
II - as relações a serem especificadas por estas regras são de dois tipos: (a) relação servidor-
aluno (seja o servidor doente ou não docente e seja o aluno discente ou usuário de outro tipo) e 
(b) pesquisador-sujeito de pesquisa. 
 
Art. 12º - As regras de especificação devem respeitar os princípios mediante ao menos suas 
características básicas. 
 
§1 – Regras de veracidade admitirão as seguintes características básicas: 
I – veracidade se define como obrigação do profissional de informar aqueles que dependem 
destas informações, podendo incluir virtudes como honestidade e sinceridade. 
II - a veracidade também pode ser defendida como um tipo de obrigação; 
III - a veracidade precisa ser definida a cada caso e também especificada; 
IV – uma obrigação de veracidade pode ser conforme o respeito devido aos outros, isto é, o 
princípio de respeito à autonomia justifica as regras de fornecer informação e garantir 
consentimento, mas mesmo quando o consentimento não se aplica (por exemplo, na relação com 
crianças na brinquedoteca), a veracidade ainda depende do respeito ao outro, seja na forma de 
respeito às preferências razoáveis, aos melhores interesses, ao seu representante ou substituto 
legal, ou a necessidade de obter assentimento quando de sujeitos de pesquisa; 
V - a veracidade vincula-se à obrigação de fidelidade e promessa na medida em que comunicar é 
assumir implicitamente a promessa de veracidade;  
VI - a veracidade é necessária para haver cooperação e interação profícua, ou seja, é essencial 
para promover a confiança, contrária a mentira e informação inadequada;  
VII - é relevante que se possa denunciar também colegas de profissão, denúncias que muitas 
vezes são essenciais para preservar a confiança profissional e institucional; 
VIII - não revelar informação em parte ou de todo pode ser justificado em casos de conflito com 
outras regras, a serem especificados, como em conflito entre confidencialidade e veracidade. 

 
§2 – Regras de Privacidade admitirão as seguintes características básicas: 
I - o direito à privacidade define-se como garantia de liberdade para a vida privada contra a ação 
de terceiros, como docentes, servidores ou os interesses da FMP; 
II - dois são os problemas típicos sobre os quais recaem os cuidados obrigatórios com a 
privacidade: sistema (computacional ou não) de registros da instituição e os sistemas referente 
aos docentes na qualidade de professores, orientadores e coordenadores; 
III - o direito à privacidade e o princípio de respeito à autonomia não são sinônimos, pois o 
primeiro é a especificação do segundo e se refere apenas a inacessibilidade à informações e a 
integridade física, psicológica e moral das pessoas; 
IV – o direito à privacidade diz respeito às obrigações de terceiros e não ao controle de acesso 
sobre si mesmo, pois não se trata da defesa do indivíduo privado;  
V - privacidade não significa acesso restrito às informações pessoais, o que pode ser uma parte 
importante da privacidade, mas a qual não pode ser reduzida, conforme o caso; 
VI – deve-se determinar quais tipos de acessos à quais tipos de pessoas (servidores docentes e 
não docentes e alunos discentes ou não);. 
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VII – somente o acesso às informações, tanto universais quanto voluntárias, não viola a autonomia 
e privacidade, por se fundar no encorajamento e não na coerção; 
VIII – o acesso universal-obrigatório à privacidade somente se justifica raramente e sob forte 
necessidade igualmente justificada, sempre de grupos que não representam risco aos seus 
indivíduos e jamais dos indivíduos;  
IX – o acesso à privacidade seletiva somente se justifica para usuários em situação de dano ou 
prejuízo, desde que voluntário e para protegê-lo; 
X – o acesso à privacidade obrigatória de modo seletivo também somente se justifica em 
situações especiais, por exemplo, para indivíduos que ingressam na instituição (acesso 
circunstancialmente obrigatório), desde que seja para garantir um direito ao usuário ou servidor ou 
para protegê-lo de dano substancial ou prejuízo.  
 
§3 – Regras de Confidencialidade admitirão as seguintes características básicas: 
I - a confidencialidade ocorre quando uma pessoa revela informação à outra pessoa física ou 
jurídica, seja por meio de palavras, planilhas ou outros documentos e meios, e a pessoa que 
recebe a informação promete não divulgá-la sem autorização ou consentimento; 
II – a violação ao direito de confidencialidade somente ocorre se a informação dada em confiança 
não é protegida ou deliberadamente revelada, em distinção a violação da privacidade que ocorre 
quando registros de informações são invadidos.  
III – as regras de confidencialidade devem proteger informações confidenciais em registros 
institucionais ou similares, sobretudo quando podem implicar algum tipo de dano, custo ou 
prejuízo aos seus portadores, cujos critérios devem respeitar um quadro do peso entre danos e 
riscos; 
IV – descumprimento de confidencialidade somente se justifica quando existam consequências 
substantivas à terceiros;  
V - os casos de rompimento de confidencialidade devem ser resolvidos preferencialmente sem 
recurso à lei;  
VI – os casos que envolvem risco de prejuízos a terceiros e que menos servem de justificativa 
para desrespeitar a confidencialidade são aqueles de pequeno prejuízo, mesmo com alta 
probabilidade de ocorrer, ou baixa probabilidade, mesmo com altos riscos; 
VII - o caso que envolve risco de prejuízos a terceiros e que mais serve de justificativa para 
desrespeitar a confidencialidade é aquele de alta probabilidade de grande prejuízo; 
VIII – não se justifica desrespeitar a confidencialidade em casos de baixa probabilidade para 
pequeno risco de prejuízo, isto é, onde a probabilidade e a magnitude dos riscos são incertas; 
IX – nos casos de risco conhecido, como relações com crianças e pessoas necessitadas de 
cuidados especiais, deve-se informar de antemão que a confidencialidade admite limites; 
X – a confidencialidade entre professor-aluno deve ser respeitada como valor primordial em seus 
fins acadêmicos. 
 
§4 – Regras de Fidelidade admitirão as seguintes características básicas: 
I – regras de fidelidade referem-se a relações de lealdade no cumprimento de promessa, respeito 
aos contratos, confiança e relação fiduciária com gestores e similares;  
II - em geral, regras de fidelidade exprimem obrigações em relacionamentos que contribuem para 
a compreensão de si mesmos, identidade pessoal profissional e para compromissos, contratos e 
promessas; 
III - a forma mais elementar de zelar pela lealdade no ambiente acadêmico é garantir os interesses 
do discente; 
IV – por “lealdade dividida” entende-se o conflito irreconciliável de interesses individuais e 
institucionais, mas se a situação for reconciliável então não se trata de lealdade dividida, bastando 
alterar o panorama dos compromissos; 
V – casos de lealdade dividida requerem reconciliação e esta deve começar sempre por 
questionar a validade da estrutura de autoridade da instituição, pois frequentemente a emissão de 
ordens e atribuição de deveres é a causa da lealdade dividida; 
VI - lealdade dividida pode ocorrer também em relação a um mesmo usuário com obrigações 
diversas, por exemplo, um discente que esteja na qualidade de aluno e sujeitos de pesquisa, ou 
um servidor que esteja em duplo papel de docente e coordenador, cuja solução básica é eliminar a 
indeterminação de alguma lealdade ou eliminar sua duplicidade; 
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VII – a lealdade aos direitos do indivíduo é sempre prioritária em relação à lealdade à instituição, 
isto é, a confiança vem antes do contrato porque o ônus da prova deve recair na instituição e a 
confiança deve recair no relacionamento interpessoal com o indivíduo mais vulnerável; 
VIII - a lealdade que envolve interesses de terceiros é ainda mais específica e prioritária, como a 
relação entre mãe e a criança na brinquedoteca da FMP.  
IX - na lealdade relativa aos interesses institucionais, o profissional tem obrigação de revelar 
informação ao indivíduo, mesmo que a relação estabelecida seja primeiramente com a instituição 
empregadora, por exemplo, em exames de admissão profissional o membro de banca ainda tem 
obrigação de se opor ou se excluir de procedimentos duvidosos ou que levam à omissão de 
informações relevantes de direito;  
X - na relação entre um profissional e os demais profissionais, docentes e não docentes, também 
há dever de priorizar a lealdade aos usuários não servidores, especialmente discentes, 
desencarregando diretamente do ônus da prova ou até que se prove o contrário; 
XI - duplo papel significa que um profissional é ao mesmo tempo docente e pesquisador, um 
professor que tem ao mesmo tempo obrigações para com os alunos e com a instituição, um 
funcionário público que tem obrigações para com sua tarefa e para com a sociedade, um 
secretário que é ao mesmo tempo professor ou aluno, etc., devendo ser tomado como um caso de 
dever de lealdade dividida e em conformidade com os incisos acima.  
  
 

CAPÍTULO IV 
DAS REGRAS SOBRE CONSEQUENCIAS 

 
Art. 13º - REGRAS RELATIVAS ÀS MELHORES CONSEQUÊNCIAS são tipos de regras de 
especificação que exprimem meios de produzir as melhores consequências com o menor custo, 
incluindo custos da adesão à própria regra. 
§1 – O cumprimento deste Código de Ética poderá ser entendido como uma regra utilitária toda 
vez que os pesos dos princípios de beneficência e não-maleficência forem superiores aos demais, 
isto é, toda vez que houver conformidade ao código por razões ótimas ou por internalização ótima 
das regras: 
I - Um ato é moralmente admissível se é permitido por este código de regras que, se geralmente 
for cumprido, produza o melhor resultado, seja porque o considerado melhor tenha sido 
internalizado pela maioria ou porque em ato de discussão a maioria tenha se colocado em acordo 
sobre o melhor; 
II - dever de não causar dano, conforme a proporção dos riscos, em sentido utilitário, isto é, por 
maximização, ou por ordenação do pior para o melhor, ou ainda por pesos de decisões.  
III - em casos de conflito, a não-maleficência é prioritária sobre a beneficência, mas os pesos 
destes princípios morais pode variar em cada situação; 
IV – não causar danos incluir não causar sofrimento moral psicológico ou físico, não causar 
ofensa, não despojar outros do bem-estar necessário para sua profissão e estadia agradável na 
instituição; 
V – deve-se fazer o melhor para evitar danos ou prejuízos sempre que possível e indubitavelmente 
se os danos ou prejuízos forem previstos; 
VI – deve-se evitar negligencia e proteger contra negligencia; 
VII – é dever do profissional assumir a responsabilidade pelas partes afetadas referentes às 
competências diretas de sua profissão; 
VIII - toda vez que prejuízos estiverem implicados pelo descumprimento de um dever, recairá 
sobre a autoridade do profissional a responsabilidade de responder pelos seus atos. 
IX – é dever do profissional dar assistência aos outros sempre que solicitada, especialmente se a 
demanda for de sua competência, e sempre prioritariamente para a melhoria do bem-estar dos 
indivíduos; 
X – não dar assistência a outrem ou abster-se de dar assistência é uma diferença irrelevante no 
cumprimento do dever, salvo casos de responsabilidade coletiva em conflito com individuais; 
XI – pode-se distinguir entre prestar assistência obrigatória e prestar assistência opcional, 
conforme a competência do profissional ou cargo que ocupe, mas não se deve supor a distinção 
entre assistência comum e especial, pois todos tem o direito de receber qualquer assistência 
quando obrigatória e de competência profissional; 
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XII – sendo que exigências morais devem ser distribuídas ao longo de uma escala crescente, que 
vai das obrigações até a supererrogação, então não é permitido exigir, dos profissionais e demais 
usuáriso da FMP, padrões de traços de caráter supererrogatórios como se fossem profissionais e 
institucionais; 
XIII – para julgar uma ação ou norma deve-se, antes de mais nada, definir se uma competência ou 
ato é obrigatório ou proibido, opcional, supererrogatório, tal que produção de conhecimento fútil 
será proibida, mas produção de conhecimento de excelência será obrigatório como padrão comum 
de virtude profissional no ambiente acadêmico, e produção de conhecimento relevante e 
contributivo será obrigatoriamente motivado, assim como padrões excelentes de conduta moral e 
padrões ideais de produção de conhecimento permanecem opcionais, porém louváveis; 
XIV – decisões baseadas em análise custo/risco-benefício/eficácia devem ser adotadas sempre 
que exigida por princípios, mas devem sempre ser tratadas como moralmente limitadas e não 
primordiais sobre outros princípios;  
XV – é dever de cada servidor da FMP a obrigação de agir em benefício alheio em cada interesse 
legítimo do outro, sem que todo ato de beneficência seja obrigatório; 
XVI – deve-se ponderar benefícios e desvantagens sempre que a produção de benefícios vier 
acompanhada da produção de riscos e danos e, secundariamente, de custos; 
XVII – os limites das obrigações de produzir beneficência somente podem ser estipulados em 
termos da diferença entre beneficência obrigatória e opcional; 
XVIII - não causar dano é sempre uma obrigação perfeita e beneficiar pessoas de nossa relação é 
frequentemente uma obrigação imperfeita, uma vez que é possível agir de modo não-maleficênte 
para com todos, mas não de modo beneficente para com todos, mas alguns benefícios 
estritamente acadêmicos que atendam aos fins específicos do ensino superior deverão ser 
tratados como beneficência não opcional, como garantir os meios para a aprendizagem e 
capacitação de discentes e docentes.  
XIX – quando o efeito produzido é ótimo para os indivíduos envolvidos ou ao menos os benefícios 
desses efeitos são substancialmente maiores que os possíveis prejuízos irrelevantes, então 
produzir benefícios alheio é uma obrigação forte; 
XX - obrigações de beneficência especifica derivam de relacionamentos especiais com pessoas, 
instituições e acordos contratuais, por compromissos implícitos e explícitos (promessas, 
atribuições e aceitação de benefícios), isto é, tanto de relações interpessoais quanto de regras, 
papeis e instituições; 
XXI - ações paternalistas, isto é, ações de contrariar preferências e atos conhecidos de outra 
pessoa, somente se justificam se permitirem evitar danos graves e não consentidos, se a 
capacidade de escolha ou deliberação está substancialmente comprometida (como crianças na 
brinquedoteca ou alunos em estado patológico significativo ou em casos de acidentes) e se não é 
possível a conduta voluntária; 
XXII – são indevidas e proibidas as ações de contrariar preferências ou ações conhecidas de outra 
pessoa quando a autonomia desta for substantiva, sem depender de capacidade ou habilidade, e 
se o benefício for recusado ou não desejado e não existirem consequências negativas 
significativas para terceiros; 
XXIII – assistência, ensino e pesquisa fúteis desrespeitam obrigações de beneficência e, portanto, 
são não obrigatórios, mas podem eventualmente serem permitidos se servirem de meio para 
resultados úteis possíveis; 
XXIV - assistência, ensino e pesquisa inúteis e não prejudiciais podem ser aceitos quando não 
causam danos e quando não são requeridos como meios para fins substanciais, por exemplo, 
atividades lúdicas e de recreação; 
XXV – eliminar, evitar e prevenir riscos/prejuízos e danos individuais é prioritário em relação aos 
custos; 
XXVI - atribuir valor monetário às ações da FMP não será obrigatório para decidir sobre políticas 
públicas ou outros meios de relevância acadêmica se outros valores sociais são cabíveis.  
 
§2 – Caberá à Comissão de Ética da FMP , ao Conselho desta instituição e demais secretarias, 
cumprir com seus serviços de gerenciamento de riscos e conformidade.  
 
Art. 14º - DOS CONFLITOS DE INTERESSES, caberá à Comissão de Ética da FMP mediar 
conflitos de interesses por meios de seus procedimentos, princípios, regras, preceitos e conselhos. 
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§1 – As regras gerais para evitar conflitos de interesses internos e/ou externos são: 
I – adotar uma política em que seus diretores, corpo docente, funcionários e outros usuários que 
atuam em seu nome ou na instituição tenham a obrigação de evitar conflitos de interesse éticos, 
legais, financeiros e de outros tipos, e garantir que suas atividades e interesses não entrem em 
conflito com suas obrigações para com a FMP em seus fins e no bem-estar de seus usuários.  
II – é obrigação da instituição divulgar as atividades e interesses externos aos funcionários 
designados da FMP, incluindo interesses financeiros, políticos, ideológicos, etc. que possam dar 
origem aos conflitos;  
III – o conselho de ética deve estar disponíveis para servidores e usuários em qualquer situação; 
 
Art. 15º - AS RELAÇÕES FAMILIARES entre membros da FMP devem ser regidas por este 
código, do seguinte modo: 
I - o código de ética da FMP, a comissão de ética da FMP e o conselho da FMP devem responder 
por compromissos e promoções em qualificações e desempenho no trabalho que incluam 
membros da mesma família, incluindo cônjuges e membros de união estável, que podem ser 
elegíveis para emprego no mesmo departamento ou área da FMP, desde que: 
II - quando membros da mesma família estiverem sendo considerados para contratar ou transferir 
para que trabalhem para o mesmo superior administrativo, é necessária uma aprovação prévia por 
escrito; 
III - membros da família devem notificar seu superior administrativo sobre esse relacionamento 
antes da contratação ou transferência; 
IV – a contratação ou transferência de cargo em setor igual ou diferente somente será permitido 
por avaliação criteriosa de mérito e competência profissional individual e não por indicação, como 
exames, votações, concursos, etc; 
V - em nenhum caso um membro da família pode supervisionar o outro, nem um membro da 
família pode recomendar, avaliar, advogar ou tomar decisões com relação às condições de 
emprego, salário ou promoção do outro membro da família; 
VI - essas regras também se aplicam àqueles cujos relacionamentos se aproximam dos 
relacionamentos familiares. 
VII – situações de tomada de decisão devem ser cegas e excluírem indivíduos em relação familiar, 
amigável ou similar, sem prejuízos para estas relações e na proteção dos procedimentos de 
decisão ou similares.  
 
Art. 16º - AS RELAÇÕES ROMANTICAS E SEXUAIS serão permitidas ou proibidas segundo as 
seguintes diretrizes: 
I – os relacionamentos sexuais ou românticos não poderão suscitar conflito de interesses, abuso 
de autoridade, favoritismo e tratamento injusto quando as duas pessoas estão no ambiente 
acadêmico ou de trabalho na FMP, sobretudo se uma pessoa ocupa uma posição de poder ou 
autoridade sobre a outra, seja qual for a natureza do relacionamento, como casual ou sério, a 
curto ou longo prazo, etc.; 
II - não será permitido ao corpo docente, outro corpo docente acadêmico, funcionários e 
outros membros ou não membros da comunidade da FMP, contratados ou não, manter relações 
sexuais ou românticas com alunos e funcionários, independentemente de o relacionamento ser 
consensual e voluntário, nas dependências da FMP ou quando estiverem a serviço da FMP, sem 
que isso represente prejuízo para tais relacionamento fora do escopo deste inciso; 
III – acerca de relacionamentos com estudantes de graduação, todos os professores, funcionários 
acadêmicos, outros funcionários e outros membros não membros da comunidade da FMP estão 
proibidos de manter um relacionamento sexual ou romântico com qualquer estudante de 
graduação e pós-graduação da FMP no espaço jurídico da instituição e no ato de seu serviço, 
especialmente se o servidor estiver na qualidade de docente, orientador, coordenador ou diretor 
de departamento;  
IV – os superiores administrativos de qualquer tipo não são proibidos de ter um relacionamento 
sexual ou romântico com alguém que eles administram, avaliam, têm influência ou autoridade 
direta ou indireta, desde que fora do espaço e do tempo de serviço da instituição, e o mesmo não 
deverá iniciar tais tarefas nos casos em que relações afetivas entre tais indivíduos precederem ao 
encargo, devendo respeitar os incisos anteriores ou se retirar da relação profissional antes de 
assumir a tarefa, bem como devendo indicar outro profissional competente para substituí-lo; 

https://policies.mit.edu/policies-procedures/90-relations-and-responsibilities-within-mit-community
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V - qualquer servidor que atue como tutor de graduação ou pós-graduação ou conselheiro de 
estudante está proibido de ter um relacionamento sexual ou romântico, não podendo iniciar tais 
tarefas nos casos em que relações afetivas entre tais indivíduos precederem ao encargo, devendo 
se retirar da relação profissional antes de assumir a tarefa, bem como devendo indicar outro 
profissional competente para substituí-lo. 
 
Art. 17º - As relações entre atividades internas e externas, caso impliquem conflitos de 
interesse, devem atender às seguintes diretrizes gerais: 
I – são considerados potenciais de conflito todos aqueles que ocupam posições gerenciais ou de 
supervisão, como orientadores de estudantes, coordenadores de curso, diretores de laboratórios, 
gestores tecnológicos, etc., que deverão consultar o Código de Ética da FMP ou a Comissão de 
Ética da FMP para evitarem, prevenirem e eliminarem conflitos; 
II - quando empresas externas participam como colaboradoras da FMP, de forma a implicarem a 
consequências possíveis, previstas ou previsíveis de afetar sua riqueza materialmente ou 
intelectual, bem como quando conflito de interesses entre professores e funcionários são 
possíveis, previstos ou previsíveis, torna-se obrigatório atender aos procedimentos e prescrições 
deste Código de Ética; 
III – a FMP tem o dever de buscar o florescimento de seu programa educacional e acadêmico, 
quando sustentados pela participação ativa e contínua de seu corpo docente, enriquecendo as 
atividades e instituições da sociedade, o que pode incluir inclusive o serviço de consultoria e a 
pesquisa externa; 
IV - quando a magnitude potencial das consequências dessas atividades profissionais externas 
incluírem conflitos de interesse éticos e legais ou incluírem conflitos com o desempenho adequado 
das responsabilidades da FMP, será obrigatório a divulgação completa de atividades profissionais 
externas seguida da disponibilidade dos melhores conselhos e consultas que podem ser obtidos; 
V – é obrigação dos membros do corpo docente manter seus coordenadores e chefes de 
departamento informados continuamente em detalhes adequados sobre todas as atividades 
profissionais externas, serviços em comitês externos e outras designações especiais, dentro ou 
fora da FMP; 
VI – é obrigação dos membros do corpo docente discutir com seus chefes de departamento a 
suposição de atividades externas que possam ser duvidosas ou suscitar conflitos em função de 
seu escopo ou tipo, como relações com empresas, atividades religiosas, políticas, etc; 
VII – na “faculdade júnior” ou similares nos termos e fins, o envolvimento dos membros e 
estudantes juniores da Faculdade em atividades profissionais externas e internas deve ser 
fomentado, oferecendo oportunidades potenciais e conselhos com respeito às questões técnicas e 
éticas, desde que os servidores não comprometam sua objetividade em questões de promoção e 
posse em virtude de atividades externas, nem permitam que os relacionamentos internos com os 
usuários juniores influenciem os aspectos externos; 
VIII – ações internas à instituições que possam ter fins e consequências externas, como 
divulgação por meios de comunicação, devem ser exercidas nos limites previstos por este código 
de ética. 
 
Art. 18º- O setor de suporte e apoio deve zelar tanto por sua autonomia quanto por seus fins 
contributivos à instituição, mas deve também atender a algumas diretrizes éticas nos casos de 
conflitos de interesses: 
I - é apropriado que a equipe de suporte ajude o corpo docente em suas atividades profissionais 
de serviço público externo ou interno, ou seja, aquelas atividades para benefício público e dos 
membros da FMP, mas se o esforço necessário para fornecer esse suporte for substancialmente 
penoso, sobretudo a longo prazo, então um membro competente da FMP deverá revisar as 
circunstâncias e necessidades e proteger os interesses da equipe de suporte; 
II - a equipe de suporte poderá fornecer assistência limitada ou negar ações ao corpo docente nos 
tipos de atividades profissionais externas que implicar possível conflito de responsabilidade; 
III - O corpo docente não pode exigir que a equipe de suporte desempenhe funções relacionadas 
às atividades pessoais e não profissionais. 
 
Art. 19º- Os cargos de chefia também deverão visar à eliminação, previsão e prevenção de 
conflitos de interesses: 
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I – devem estar atualmente informados sobre as atividades profissionais externas dos membros 
dos diversos setores a fim de prever e evitar conflitos; 
II – devem aconselhar os membros do corpo docente para evitar conflitos de interesse ou 
situações que possam afetar adversamente a FMP; 
III – devem consultar outros encarregados competentes, incluindo a comissão de ética, em 
situações que requererem melhores meios para garantir os melhores interesses dos envolvidos; 
IV – devem cumprir as obrigações de relação com o meio ambiente, orientados pelas resoluções e 
comissões nacionais e internacionais reconhecidas;   
V – devem zelar pela transparência das informações e seus meios, em respeito a autonomia dos 
acadêmicos, docentes e discentes, e zelar pela ótima distribuição dos bens e recursos que 
respondem aos fins da FMP. 
 
 

TÍTULO III 
VIRTUDES PROFISSIONAIS 

 
CAPÍTULO V 

DAS VIRTUDES 
 
Art. 20º - Virtudes éticas são exigências na forma de padrões de virtudes, podendo ser virtudes 
profissionais de conteúdo técnico ou virtudes morais em geral. 
 
§1 – As exigências de virtudes e de pessoas virtuosas justificam-se segundo os seguintes 
critérios: 
I – não esperar que o agente atue apenas em conformidade com as regras, mas também cultivado 
e motivado por virtudes;  
II - confiar e recomendar pessoas de virtude e não apenas pessoas seguidoras de regras; 
III – censurar menos o erro de uma pessoa virtuosa que o erro de pessoas que abertamente não 
cultivam virtudes. 
IV – a definição de uma virtude profissional e moral não pode ser dada de modo essencial nem 
externalista e somente pode ser dada mediante o arbítrio da comunidade acadêmica formada por 
especialistas e demais profissionais competentes e previamente reconhecidos por procedimentos 
de reconhecimento, como concursos públicos e experiência profissional diretamente implicada.  
V – virtudes de conteúdo externalista serão motivadas sempre que inerentes ou contributivas às 
atividades acadêmicas. 
 
§2 – As virtudes podem ser exigidas na forma de obrigações deônticas ou na forma de padrões de 
exigência não obrigatórios, bem como o conceito de virtude deve ser distribuído entre padrões 
comuns e padrões excepcionais: 
I – Os padrões morais são de dois tipos: comum e excepcional; 
II - padrão comum é aquele partilhado por todos, o mínimo moral, incluindo respeito por princípio e 
regras e o cultivo de virtudes,  
III - padrão excepcional são os ideais morais de aspiração, não compelíveis à todos;  
IV – como máxima que exprime as exigências de virtudes, admite-se que os que adotam ideais 
morais são louváveis, mas os que não adotam não são censuráveis por isso;  
V – virtudes profissionais são obrigatórias e promover os meios e recursos para cultiva-las é 
obrigação da instituição e comunidade acadêmica; 
 
§3 – As virtudes devem ser dispostas em uma escala contínua de categorias de ação: 
I – ações podem ser categorizadas como (i) obrigatória, (ii) proibida, (iii) permissível e (iv) 
supererrogatória, e esta última pode ser meritória ou excepcional;  
II - a supererrogação define-se como “fazer mais do que se deve ou do que é obrigatório”;  
III - um ato supererrogatório deve ser entendido como opcional para as exigências de outrem 
mesmo que seja tomado como obrigatório por seu agente, configurando compromisso ou 
responsabilidade pessoal apesar das exigências ou expectativas da moral comum ou profissional;  
IV – padrões pessoais de conscienciosidade devem ser tratados como pertencentes ao escopo do 
principio de respeito à autonomia acadêmica e motivados dentro das virtudes profissionais 
reconhecidas pela comunidade de especialistas.  
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§4 – São quatro as condições para a supererrogação: 

I - ser ato opcional, isto é, nem exigido nem proibido pelos padrões morais comuns;  
II - ser ato que excede a expectativa da moral comum;  
III - ser ato intencional pelo bem-estar alheio;  
IV - ser ato bom e louvável; 
 
§5 – Atos supererrogatórios podem conter diversos graus de expectativa, a serem respeitados 
conforme a magnitude: 
I – atos supererrogatórios meritórios são aqueles que podem ser exigidos mais facilmente por 
razões de competência profissional ou para a produção dos melhores resultados, mas não podem 
ser exigidos quando implicam riscos fora do comum ou perda de direitos do indivíduo, como ações 
heroicas, dificuldades extremas, riscos adicionais, etc.; 
II - atos supererrogatórios nem custosos nem árduos são, por exemplo, serviço voluntário, 
denúncia, manifestar bondade, consentir em certos pedidos incomuns, fazer hora extra por 
outrem, sem que isso represente sacrifício ou heroísmo; 
III - atos supererrogatórios custosos, heroicos ou de sacrifício jamais podem ser tornados 
obrigatórios, sob pena de desrespeito à autonomia e impedimento da beneficência;  
 
§6 – As virtudes designam as características do caráter de uma pessoa que a capacita para uma 
ação de tipo permissível, em geral supererrogatória, podendo ser tratada como exigência forte ou 
obrigação apenas quando forem justificadamente requeridas como condições sine qua non para a 
competência profissional: 
I – não é devido tomar decisões ou obrigar outrem a decidir, sob alegação de que a distinção entre 
obrigatório e não obrigatório é nítida, pois, ao contrário, pode haver continum entre obrigatório e 
opcional ou obrigatório e supererrogatório, não sendo clara a fronteira entre supererrogação e 
obrigação ou entre opcional e obrigatório (ser leal a compromissos, dívidas de gratidão, etc.);  
II – ações recomendáveis são aquelas que estão entre o obrigatório e supererrogatório, mas não 
são propriamente obrigatórias nem supererrogatórias;  
III - não se deve classificar tudo como obrigatório ou além da obrigação, pois pode haver 
beneficências obrigatórias, por exemplo, incrementar o desempenho dos alunos; 
 
§7 – As regras elementares de especificação de exigências de virtudes são: 
I – é indevido exigir uma virtude moral como obrigação forte, a não ser que esta virtude possa ser 
definida como competência em um padrão comum profissional, por exemplo, exigir competências 
profissionais de um docente somente se justifica quando tais competências forem padrão comum 
entre a comunidade dos docentes; 
II – padrões excepcionais devem ser tratados não simplesmente como permissíveis 
deonticamente, mas como opcionais ou supererrogatórios;  
III - obrigações profissionais devem ser tratadas como diferentes de obrigações da moral comum, 
isto é, em certos contextos virtudes podem ser obrigações por atribuição e, em outro casos, não 
podem ser exigidas fortemente; 
IV – nem sempre é devido considerar rigidamente a moral profissional e a moral comum como 
padrões separáveis, como nos casos em que a moral profissional possa receber consentimento e 
retorno público; 
V - a promessa profissional de um ato supererrogatório o torna obrigatório, salvo se a promessa 
for ambígua, de modo que deve ser prevenido e definido previamente a promessa profissional 
sobre condutas de risco; 
 
§8 – A censura baseada em falhas sobre virtudes deve ser distinguida dos tipos de erros 
profissionais, segundo as quatro formas a seguir, dentre as quais as duas últimas serão 
moralmente mais graves que as duas primeiras, a nãos er que a magnitude das primeiras induza 
de alguma modos às duas últimas: 
I - erro técnico (o profissional tem qualificação técnica insuficiente, apesar de cumprir suas tarefas 
com responsabilidade); 
II - erro de julgamento (o profissional consciencioso desenvolve uma estratégia incorreta, 
revelando incompetência de julgamento, podendo chegar à incompetência técnica); 
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III - erro normativo (viola padrões de conduta, em geral implicando julgamento moral contra a 
pessoa, a qual os erros técnicos e de julgamento são subordinados); 
IV - erro seminormativo (devido aos protocolos especiais). 
 
§9 – Práticas profissionais como padrões próprios de virtudes devem ser adotadas e não padrões 
ideais ou extrínsecos: 
I - virtudes requerem julgamentos adequados, mas os erros de julgamento não eliminam outras 
virtudes comuns, como bondade e lealdade;  
II - as virtudes por si mesmas não justificam julgamentos de certo e errado, nem os desculpam, ao 
menos em parte. 
 
§10 – É um dever distinguir entre caráter virtuoso e pessoa virtuosa, e é um dever não tratar esta 
como uma obrigação forte: 
I – a comunidade de especialistas deve considerar que alguns traços virtuosos não redundam em 
uma pessoa virtuosa em sentido ideal; 
II - a comunidade de especialistas deve considerar que algumas virtudes são mais fundamentais 
que outras na caracterização de uma pessoa virtuosa;   
III - virtudes mais fundamentais não devem corresponder ao conceito de virtudes cardeais, mas ao 
amplamente reconhecido nos julgamentos sobre caráter profissional.   
 
Art. 21º - Algumas virtudes podem ser comuns para diferentes profissões e funções, devendo-se 
considerar suas especificidades. 
 

§1 – DO DISCERNIMENTO:  

I – o discernimento, isto é, julgamento e compreensão que resulta em decisão, habilidade de fazer 
julgamento e decidir sem intervenções externas, como habilidade para questões acadêmicas, 
deve ser cultivado por docentes e discentes, assim como deve ser respeitado, garantido, motivado 
e incrementado pelas autoridades acadêmicas;  
II – pode ou não vir relacionado com a coragem de decidir e julgar corretamente;  
III – pode ser requerido circunstancialmente como capacidade de escolher meios e fins em 
situações particulares com intensidade emocional adequada;  
IV – pode ser esperado como habilidade para dimensionar a sensibilidade humana em relação às 
regras e obrigações;  
V - em situação de dano, o discernimento fornece maior garantia de decisão que as regras;  
VI - o discernimento pode ser esperado como habilidade de decidir quais virtudes e regras se 
aplicam em tal circunstancia e como se aplicam.  
 

§2 – DA CONFIABILIDADE: 

I – deve-se respeitar e cultivar a confiança como crença na habilidade e no caráter moral de 
outrem, convicção de que o outro agirá de acordo com os motivos e regras correntes; 
II – a confiabilidade pode ser razão relevante para julgar a competência de um profissional;  
III – a confiabilidade será mais relevante em relações voluntárias e que dependam de confiança no 
caráter, diferente de relações formais com estranhos, que dependem de justiça (confiança 
interpessoal em distinção à confiar na lei ou contrato); 
IV – deve-se evitar o prejuízo ao valor genuíno da confiança por causa da burocratização ou 
impessoalidade da instituição profissional, evitando também a prática profissional defensiva, 
seguida da menor amizade na relação entre pessoas, o que também deve ser evitado em nome 
das melhores consequências;  
V – a tensão entre “relação de proximidade” (virtudes e caráter) e “relação entre estranhos” (regras 
e sanções) não pode implicar no prejuízo ao desempenho do caráter, menos ainda ser usada para 
acusar traços de caráter supostamente ruins em pessoas vítimas de desrespeito. 
 

§3 – DA INTEGRIDADE:  

I – é dever zelar pela integridade pessoal, como preservação da imagem pessoal, conforme seus 
objetivos, projetos e crenças pessoais, assim como é um direito ter a imagem pessoal zelada e 
respeitada por outrem; 
II – é um dever deontológico proteger, zelar e defender a integridade das pessoas; 
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III – a integridade em sentido geral significa inteireza do caráter moral e, em sentido restrito, 
fidelidade na adesão à normas morais;  
IV - a integridade pessoal não pode ser subordinada ou atingida pela ideia de integridade como 
respeito às regras e compromissos, como pertencimento a um grupo ou como respeito a 
hierarquia de grupos , mas, ao contrário, a integridade deve ser cultivada e julgada se e somente 
se tais regras e compromissos estiverem previamente fomentados e garantidas as suas 
condições;  
V - a integridade compreende dois aspectos do caráter, o primeiro baseado em virtude e o 
segundo baseado em obrigações, de modo que um aspecto não necessariamente implica o outro; 
VI – é indevido valer-se da ambiguidade do termo “integridade”, de modo a causar ou poder 
causar prejuízo à integridade em qualquer dos seus dois sentidos; 
VII - falhas na integridade moral são, por exemplo, falta de convicções morais, hipocrisia, 
insinceridade, má-fé e autoengano, ou, no campo profissional, a incapacidade de agir conforme as 
convicções morais assumidas e professadas;  
VIII - a integridade moral exige integração pessoal ao longo do tempo e não integridade atual, isto 
é, narrativa da vida de alguém, história de compromissos, estabilidade e coerência de valores e 
senso de responsabilidade;  
IX - os traços de caráter íntegro incluem, por exemplo, coerência e fidelidade aos valores 
justificáveis e razoavelmente estáveis, podendo incluir padrões mínimos morais ou ideais morais 
(padrões elevados);  
X – não é devido exigir fidelidade cega ou acrítica às normas sob pretexto de valor de integridade 
moral, pois, apesar da integridade como fidelidade às normas poder ser uma virtude que conecta 
as obrigações éticas normativizáveis e os padrões de virtudes esperados, nem por isso a 
fidelidade às normas representa garantia suficiente de integridade moral; 
XI – o respeito à integridade de alguém deve incluir necessariamente o respeito aos seus 
compromissos pessoais, quando estes não justificam a negação dos compromissos profissionais 
ou, no caso de conflito entre eles, quando justificam a reposição das obrigações profissionais 
mediante as normas cabíveis; 
XII – conflitos entre a integridade moral e a integridade institucional devem ser resolvidos através 
de expedientes que garantam a integridade, como mediação, ponderação, comissões de éticas, 
ambiente mútuo de respeito, e preservação da integridade. 
 
§4 – DA CONSIDERAÇÃO: ter consideração pelo estado do outro é uma virtude de padrão 
comum e pode ser facilmente exigida, mas deve requerer especificação de seus modos em certos 
casos, segundo os seguintes critérios:  
I – ter consideração por outrem ou importar-se com o outro em suas diferentes formas, como 
compaixão, caridade, piedade, solidariedade, filantropia, simpatia, empatia, cuidado, benevolência, 
apreço, estima, zelo, entre as quais algumas são melhores aplicáveis nos interesses acadêmicos 
e, quando mal aplicadas, podem ser perniciosas; 
II – dever de zelar por pessoas e também por coisas e instituições, mesmo aquelas às quais não 
há necessidade de relações próximas de respeito, e especialmente aquelas às quais são 
necessárias relações de cuidado e benevolência, como orientandos, crianças na brinquedoteca, 
etc.; 
III – pode-se agrupar alguns casos de consideração em um gênero, como piedade, compaixão e 
empatia, todas em relação ao sofrimento do outro, ou apreço, estima e simpatia, dependentes do 
reconhecimento do valor do outro, sendo as últimas deveres acadêmicos mais comuns que as 
primeiras;  
IV – não é lícito tratar a simpatia como um princípio ou regra ética, pois cumprir ações por simpatia 
pode levar ao beneficio próprio, assim como pessoas muito simpáticas não necessariamente são 
confiáveis e podem adotar a simpatia como ferramenta de sedução; 
V – deve ser reconhecido no espaço acadêmico que expressar formas de consideração pelo outro 
muitas vezes é mais importante que expressar competência profissional;  
VI – a solidariedade deve ser preferencialmente motivada como virtude acadêmica, por ser mais 
próxima da empatia e mais distante da compaixão e da simpatia, pois não depende do sofrimento 
do outro para existir nem da identidade com outrem, bem como pressupõe a independência física 
e emocional daquele que a pratica, especialmente docentes e funcionário com cargo de poder 
para assim atuar, podendo ser dirigida não só a pessoas, mas aos grupos e aos interesses 
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sociais, e por ser um padrão de exigência mais comum que a compaixão e menos corruptível que 
a simpatia nas relações profissionais; 
 
 
  

TÍTULO IV 
PRECEITOS  

 
  
 

CAPITULO VII 
DOS PRECEITOS COMUNS 

 
 
Art. 22º - Preceitos são definidos como recomendações para agir, seja na forma de conselho, 
máximas ou regras, desde que a normatividade neles prescritas estejam baseadas nas regras de 
especificação e nos princípios primários. 
 
§1 – São preceitos de beneficência que devem ser cumpridos pelos membros e ações da FMP: 
I - a não adoção de preferências ideológicas, religiosas, políticas, raciais, sexo e gênero; 
II - a não adoção de posições de natureza partidária; 
III - a não submissão a pressões de ordem ideológica, política ou econômica, tanto no uso dos 
atos quanto no uso das linguagens que possam servir de meios para tais fins. 
IV – a não exigência de bens, ações e recursos de caráter paternalista.  
V - promover a melhoria das atividades desenvolvidas pela FMP, garantindo sua qualidade; 
VI - promover o desenvolvimento e velar pela realização dos fins da FMP. 
 

§2 - São preceitos de respeito à autonomia das pessoas a serem respeitados nas relações entre 

os membros da FMP: 

I - o intercâmbio de ideias e opiniões, sem preconceitos ou discriminações entre as partes 
envolvidas, segundo os critérios do agir comunicativo antes definidos e segundo regras de 
especificação de Garantia de Informações e Proteção de Informações, 
II - o direito à liberdade de expressão. 
III - defender e promover medidas em favor do ensino público, em todos os seus níveis, e do 
desenvolvimento da ciência, das artes, da cultura, e da ética, 
IV - aprimorar continuamente os seus conhecimentos tanto na forma de obrigação individual 
quanto na forma de obrigação de fornecimento de recursos disponíveis; 
V - promover e preservar a privacidade e o acesso adequado aos recursos computacionais 
compartilhados e outros modos de obtenção de informação, segundo regras de especificação de 
privacidade, confidencialidade e intimidade; 
 

§3 - São preceitos de equidade que devem ser cumpridos pelos membros e ações da FMP: 

I - observar as normas deste Código, segundo os fins primários tanto de caráter coletivo quanto de 

caráter individual, de modo cooperativo, participativo e transparente, 

II - propor e defender medidas em favor do bem-estar de seus membros e de seu aperfeiçoamento 
e atualização; 
III - prestar colaboração ao município, ao Estado, e à sociedade no esclarecimento e na busca e 
encaminhamento de soluções em questões relacionadas com o bem-estar do ser humano e com o 
desenvolvimento cultural, social e econômico; 
IV - prevenir e corrigir atos e procedimentos incompatíveis com as normas deste código e 
princípios éticos da Instituição, comunicando-os à Comissão de Ética, 
V - corrigir erros, omissões, desvios ou abusos na prestação das atividades voltadas às finalidades 
da FMP, 
VI - preservar o patrimônio material e imaterial da FMP, incluindo garantir o reconhecimento da 
autoridade qualquer produto acadêmico gerado no âmbito de suas atividades e órgãos. 
VII - sensibilizar as pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em qualquer atividade 
desenvolvida pela FMP. 
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VIII - promover a conscientização dos princípios éticos fixados em lei, decretos e no Código de 
Ética, de modo a previr o cometimento de transgressões. 
XIX – promover o acesso aberto aos cargos, funções e vagas para docentes, discentes e demais 
funcionários e usuários da FMP, tanto no processo justo quanto no uso dos meios e recursos, 
justamente com critérios justos e equânimes de competência acadêmica para o preenchimento 
daqueles espaços.  
 
 
 

CAPITULO VIII 
DOS SERVIDORES DOCENTES  
E NÃO-DOCENTES EM GERAL 

 

Art. 23° - São direitos dos servidores, docentes e não docentes:: 

I - ter acesso a condições equitativas de trabalho, isto é, oportunidades de desenvolvimento ou 
crescimento intelectual, pessoal e profissional, por meio de processo de formação, capacitação e 
alocação de funções; 
II - dispor de transparência nas informações e oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e 
reconhecimento de desempenho pela FMP; 
III - dispor da devida atenção de seus colegas, podendo expor suas ideias, pensamentos e 
opiniões que visarem à melhoria dos procedimentos de trabalho administrativos ou acadêmicos; 
IV - ser tratado com respeito e cuidado, incluindo cortesia, educação, decoro e consideração; 
V - propor sugestões e ideias às secretarias e às coordenações, visando à melhoria acadêmica, 
administrativa e estrutural. 
VI - levar ao conhecimento da comissão de ética as situações que impliquem ou possam implicar 
prejuízos ao desempenho profissional, e obter orientações e decisões justificáveis; 
VII – exercer suas funções em ambiente adequado sem prejuízo de sua saúde física, mental e 
moral; 
VIII - manter confidencialidade, privacidade ou sigilo de informações confidenciais de ordem 
pessoal, em relação a sua pessoa ou a de qualquer outro. 
 
Art. 24º – São deveres dos servidores da FMP, docentes e não docentes: 
I – proceder mediante conduta de respeito mútuo, com os demais servidores públicos, 
representantes de instituições conveniadas e colaborativas, público externo e interno, e demais 
envolvidos e interessados nas atividades desenvolvidas por esta Instituição; 
II – preservar a honra e a dignidade de seu cargo ou função, em harmonia com a preservação da 
imagem institucional da FMP; 
III - jamais retardar ou impedir qualquer prestação de contas, mas permitir e facilitar a fiscalização 
de todos os atos ou serviços, em conformidade com a legislação dos serviços públicos; 
IV - ser respeitoso e cuidadoso diante a capacidade e as limitações individuais de todos os 
usuários da FMP, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de etnia, gênero, 
nacionalidade, cor, idade, religião, política e posição social; 
V - abster-se de agir em favor de interesses particulares, negando, rejeitando e resistindo a todas 
as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes que visem quaisquer favores, benefícios 
ou vantagens indevidas para si ou terceiros, e para outras entidades públicas ou privadas; 
VI - Comunicar à Comissão de Ética da FMP todo e qualquer ato ou fato prejudicial à missão 
Institucional; 
VII - não utilizar o cargo ou função na forma de abuso de poder ou uso não autorizado; 
VIII - respeitar todos os servidores, docentes e técnico-administrativos, na forma de respeito 
mútuo; 
IX - manter em sigilo as informações pessoais de servidores docentes e não-docente, bem como 
dos discentes e demais usuários da instituição, às quais somente a eles digam respeito; 
X - exercer suas funções com zelo dos recursos materiais; 
XI – estender os preceitos deste código aos benefícios de cursos, congressos e outras 
modalidades acadêmicas; 
XII - maximizar os resultados por meio de sua transmissão, quando aplicável, dos resultados 
obtidos em seu aperfeiçoamento; 
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XIII - manter limpo e em ordem o local de trabalho, segundo os métodos adequados à sua 
organização e manutenção, bem como não fazer uso de interesse próprio da organização da 
estrutura física e social do ambiente acadêmico e institucional; 
XIV - manter-se atualizado com as normas e a legislação pertinente às suas atividades; 
XV - participar de movimentos e estudos para a melhoria de suas funções; 
XVI – não permitir ou não contribuir com perseguições e qualquer forma de assédio moral; 
XVII - não pedir, provocar, sugerir ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, etc., oferecidos por pessoa física ou jurídica 
interessada na atividade da FMP ou de seu servidor, exceto aqueles na forma da Lei; 
XVIII - evitar a adulteração, manipulação ou distorção dos documentos que tramitam nesta 
Instituição; 
XXIX - não iludir ou manipular qualquer pessoa que necessite do atendimento dos serviços 
prestados por esta Instituição, nem oprimir ou explorar pessoas em situação vulnerável ou em 
qualquer estado de comprometimento de sua autonomia; 
XX - não fazer uso de informações privilegiadas, obtidas no âmbito de seu serviço, em benefício 
próprio, de parentes, de amigos ou terceiros; 
XXI - exercer as tarefas inerentes ao seu cargo ou função, em tempo hábil, com eficiência e 
eficácia, dentro do horário e calendário previsto institucionalmente, mas também no 
reconhecimento de seus limites e dificuldades justificáveis por ações comunicativas; 
 
Art.25º  – São deveres dos servidores em posição de direção, secretaria ou coordenação: 
I - zelar para que seus parceiros atuem dentro dos princípios éticos previstos neste Código; 
II - orientar seus auxiliares para que respeitem as normas éticas deste Código; 
III - promover a apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos; 
IV – promover e motivar todas as ações que incluam ou contribuam no cumprimento dos fins 
éticos prescritos por este código. 
 

Art. 26º - Os membros da FMP devem abster-se, em geral, de: 

I - valer-se de sua posição funcional ou acadêmica para obter vantagens pessoais, para instalar de 
qualquer maneira considerações primordiais de supremacia ou hierarquia que comprometa os 
deveres prima facie da instituição, e para patrocinar interesses estranhos às atividades 
acadêmicas; 
II - declarar qualificação funcional ou acadêmica que não possuam ou utilizar títulos ambíguos ou 
vagos que possam induzir ao erro;  
III - fazer uso de mandato representativo para produzir benefícios próprios ou para exercer atos 
que prejudiquem os interesses e a autonomia da FMP e/ou os direitos de seus membros, órgãos e 
servidores, ferindo de algum modo as regras de especificação da justiça e equidade; 
IV - divulgar informações de maneira sensacionalista, promocional, omissa ou não verdadeira, ou 
comentar fatos cuja veracidade e procedência não tenham sido confirmadas ou identificadas 
adequadamente, ou que sejam de domínio privado, sigiloso ou íntimo, ferindo de algum modo as 
regras de especificação de veracidade, privacidade, confidencialidade, intimidade ou outras. 
 
Art. 27º - As relações entre os servidores e funcionários da FMP devem ser pautadas pelo 
respeito mútuo como conteúdo de um princípio de respeito à autonomia dos indivíduos no espaço 
acadêmico, que pode admitir a forma de incremento da autonomia, colaboração, solidariedade e 
reconhecimento da responsabilidade perante a FMP, tal que a posição hierárquica ocupada por 
servidores docentes ou não-docentes não poderá ser utilizada para: 
I - desrespeitar ou discriminar servidores e colaboradores, substituindo considerações de 
prioridade prima facie por considerações de primordialidade; 
II - criar situações constrangedoras ou ofensivas, em qualquer uma de suas formas, ou 
desencadear qualquer tipo de perseguição ou atentado à dignidade da pessoa humana, seja na 
forma de assédio moral ou outros; 
III - impedir que as instalações e demais recursos da instituição sejam usados sem justificação, 
sem autorização normativa competente e contra os fins da FMP; 
IV - constranger subordinados a desobedecer ou contrariar os princípios estabelecidos neste 
Código. 
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Art. 28 - O servidor deve, por um lado, evitar qualquer conflito entre os seus interesses individual 
não-acadêmicos e os interesses da FMP, e, por outro lado, não tornar essa prioridade dos 
interesses públicos em uma consideração hierarquicamente primordial que desrespeite a 
dignidade e os direitos individuais. 
 
§1. Interesses individuais não acadêmicos devem ser entendidos do seguinte modo: 
I. São interesses individuais não-acadêmicos aqueles interesses que não contrinuem nem para o 
incremento dos fins da FMP e seus grupos ou setores, nem para a autonomia acadêmica de seu 
servidor em seus interesses pessoais legítimos.  
II. Interesses pessoais que tenham caráter acadêmico e que possam ser justificados mediante 
ações comunicativas devem ser respeitados como legítimos e tratados de forma a serem 
legitimados, mesmo que tais interesses impliquem em tensões e conflitos com os interesses já 
estabelecidos por grupos inerentes a FMP, para que as diferenças de opinião e o incremento da 
autonomia dos indivíduos possa ser protegido e assegurado, mediante os meios de ações 
comunicativas previstas por este código. 
 
§2 – Os conflitos entre os interesses individuais não legítimos e os interesses da FMP incluem, 
entre outros possíveis casos, especialmente: 
I - conflito de interesses na alocação de tempo e esforços em atividades externas a FMP; 
II - conflito de interesses entre a FMP e outras instituições públicas e privadas; 
III - relacionamento pessoal ou profissional do servidor com instituições fornecedoras de meios ou 
recursos a FMP. 
 
§3. Em casos de conflitos entre interesses individuais e interesses coletivos internos a FMP, deve-
se atender aos seguintes critérios: 
I - Tanto os interesses individuais quanto a responsabilização individual deve ter prioridade prima 
facie sobre suas ocorrências coletivas; 
II – Compreende exceção ao inciso anterior os seguintes casos: 
A. Omitir-se em produzir benefício quando este é exercido pelos membros em um coletivo implica 
na responsabilização do individuo omisso; 
B. Omitir-se em não causar dano quando os meios para isso estão disponíveis, ou ao menos não 
minimizar possíveis danos quando meios limitados estão disponíveis, especialmente se tal ação 
não implicar danos ou riscos para seu agente, deve implicar a responsabilização, ao individuo 
omisso, a mesma responsabilização aplicada aos membros do coletivo, em parte ou no todo 
conforme a grandeza do caso. 
 
Art. 29 - Nenhum servidor docente ou não-docentes deve participar de decisões que envolvam a 
seleção, contratação, promoção ou rescisão de contrato, pela FMP, de membro de sua família ou 
de pessoas com quem tenha relações que comprometam julgamento isento e imparcial, 
especialmente relações que impliquem interesse em benefícios materiais ou benefícios afetivos, 
menos ainda relações de interesse perverso, como vingança, inveja, glória ou similares, conforme 
a especificação do princípio de equidade na forma de regra de imparcialidade. 
Parágrafo único – Nenhum servidor docente ou não-docentes deve participar de decisões 
relacionadas a atribuição de carga horária, uso de espaço ou material didático e científico na FMP, 
a qualquer título, para familiar ou pessoa com quem tenha relações que comprometam julgamento 
isento e imparcial. 
 
 

CAPITULO IX 
DOS SERVIDORES DOCENTES EM ESPECÍFICO 

 
Art. 30º – São direitos mínimos do servidor docente da FMP em relação as suas ações 
administrativas: 
I – direito de exercer sua função com autonomia; 
II – direito de defender e garantir sua integridade pessoal e sua dignidade moral; 
III – direito de defender seus melhores interesses profissionais; 
IV – direito de defender a dignidade da profissão docente, as condições de trabalho e a 
remuneração compatíveis com o exercício e aprimoramento profissional; 
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V – sugerir, opinar e propor aos órgãos competentes da FMP ações e meios para o 
aperfeiçoamento do exercício da docência; 
VI - direito de não exercer a profissão docente quando as condições de trabalho não forem dignas 
ou possam causar algum tipo de dano ou prejuízo à educação em geral ou as pessoas envolvidas, 
incluindo a instituição de ensino, os servidores públicos e os discentes envolvidos direta ou 
indiretamente; 
VII – direito de não assinar ou redigir documentos em desacordo com a lei ou com este Código de 
Ética; 
VIII – direito de abster-se de ações e de abster-se de assinar ou redigir documentos que causam 
qualquer tipo de dano a sua conscienciosidade.  
 
Art. 31º - São deveres básicos do servidor docente da FMP em relação a suas ações acadêmicas: 
I – contribuir nas condições e serviços educacionais e acadêmicos,  
II – zelar pela conduta ética profissional, garantindo a liberdade individual do profissional, a 
otimização das consequências do exercício da profissão; 
III - atuar com isenção e imparcialidade quando exercer competência como profissional, seja 
técnico, perito, auditor, consultor, assessor, coordenador, docente, discente, secretário ou outros 
serviços que possam implicar em duplo papel. 
IV – apontar, a quem de direito, itens de regulamento ou normas que possam ser prejudiciais à 
formação acadêmica e ao desenvolvimento pessoal do aluno; 
V – atuar de forma a garantir a qualidade de seu ensino mediante linguagem acadêmica 
apropriada, respeitando as condições de seus meios pedagógicos, didáticos e acadêmicos;  
VI - exercer o ensino e a avaliação dos alunos sem tendências e divergências pessoais ou 
ideológicas; 
VII - denunciar o uso de meios que possam fraudar a avaliação e o desempenho discente ou do 
docente; 
VIII - respeitar as atividades associativas dos alunos quando justificadas ou previstas por lei ou 
quando não implicarem qualquer prejuízo a FMP apesar de extrínsecas ao seu ambiente; 
IX – dever de não fornecer documentos em forma não consentânea com a lei e assinar folhas ou 
laudos em branco. 
 
Art. 32º – São preceitos a serem observados pelos servidores docentes da FMP em relações aos 
membros ou como membros de comissões examinadoras de concursos docentes e com os 
candidatos participantes: 
I – aplicam-se aos membros de Comissões Examinadoras internos e externos a FMP os princípios 
e normasdeste Código de Ética; 
II - no uso de suas atribuições, os examinadores não poderão suscitar questões atinentes à vida 
privada, convicção ideológica, religiosa, intimidade, honra ou imagem do candidato; 
III – as regras de especificação de privacidade, confidencialidade e intimidade deverão ser 
igualmente respeitadas. 
IV – os bens e resultados das relações entre membros de comissões examinadoras de qualquer 
tipo devem respeitar os métodos acadêmicos reconhecidos, de modo a não privilegiar nenhum dos 
envolvidos no processo referente, e de forma a não garantir a equidade do processo por meios 
subjetivos ou de confiança pessoal, mas mediante critérios objetivos, transparentes e devidamente 
divulgados e informados do próprio processo.  
 

CAPITULO X 
DOS SERVIDORES NÃO-DOCENTES 

 

Art. 33º - São deveres e direitos do servidor não-docente: 

I - adotar os critérios justos e dignos nas suas atividades, principalmente em conformidade com os 
preceitos enunciados nos capítulos I, II e III deste Código de Ética; 
II – ter estes critérios respeitados e seus direitos assegurados, conforme já descritos por este 
código nos capítulos anteriores;  
III – prestar colaboração aos colegas que dela necessitem, nos limites de suas funções, de modo 
a garantir a relação de respeito mútuo; 
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IV – ter suas ações e encargos motivados e apoiados sempre que necessário, mesmo quando não 
solicitado expressamente; 
V – valer de seu direito de opinião livre no interior na forma de um agir ético comunicativo; 
VI – ter acesso equitativo aos recursos e benefícios da FMP, incluindo a comissão de ética da 
FMP; 
 
 

CAPÍTULO XI 
DOS DISCENTES 

 
Art. 34º - O corpo discente da FMP deve também respeitar os preceitos gerais deste Código de 
Ética e, em particular, os preceitos deste Capítulo, isto é, os alunos regulares e os alunos não 
regulares, conforme as categorias de atividades acadêmicas a que estejam vinculados, 
compreendendo o aluno matriculado em curso de graduação, pós-graduação extensão ou 
pesquisa, e o aluno não regular inscrito em curso de aperfeiçoamento, de extensão ou seqüencial, 
ou em disciplinas isoladas. 
 
Art. 35º - As relações entre os membros do corpo discente e os servidores e demais usuários da 
FMP devem ser presididas pelos seguintes princípios: 
I - o respeito mútuo à autonomia, dirigido à proteção da dignidade, conscienciosidade e 
integridade humana, tanto na sua quanto na de qualquer outra pessoa; 
II – a observância da não-maleficência como forma de garantir a utilidade do processo acadêmico 
e impedir o uso fútil de seus meios, sobretudo dirigido às ações que causem manifestações de 
intolerância, prepotência, violência ou qualquer ação que coloque em risco a integridade física e 
moral de outra pessoa ou grupo; 
III – a aplicação dos direitos e deveres derivados do princípio de equidade, tanto para a 
representação de suas obrigações acadêmicas quanto para o uso de seus direitos legais como 
estudante, especialmente a representação estudantil, regida por regulamento próprio, por ele 
elaborado e aprovado conforme a legislação vigente, com fim de cooperação da comunidade 
acadêmica e aprimoramento da FMP; 
IV – a busca da beneficência acadêmica relativa aos bens do estudante e relativa aos bens de um 
grupo na forma de apoio discente ou outros, de modo a garantir o acesso e as condições de 
acesso aos benefícios próprios ao estudante, e de modo a garantir o impedimento de qualquer 
forma de paternalismo, sobretudo nos casos de sanções disciplinares justificadas, tanto na forma 
de advertência verbal quanto na forma de advertência escrita e demais sanções disciplinares.  
 

Art. 36º - As condutas discentes podem ser expressas na forma de obrigações, proibições e 

permissões, em respeito aos princípios enunciados acima, conforma as descrições a seguir. 

I - É direito e dever dos membros do corpo discente frequentar as aulas e demais atividades 
curriculares aplicando diligência no seu aproveitamento;  
II - É direito dos membros do corpo discente utilizar os serviços administrativos e técnicos 
oferecidos pela FMP;  
III - É direito dos membros do corpo discente recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou 
executivos;  
IV - É dever dos membros do corpo discente observar o regime acadêmico;  
V - É dever dos membros do corpo discente zelar pelo patrimônio físico e social e pela integridade 
moral da FMP;  
VI – É direito dos membros do corpo discente participar do órgão de representação Estudantil;  
VII – É direito dos membros do corpo discente fazer-se representar nos órgãos colegiados da 
FMP, com direito a voz e a voto, nos termos do Regimento da FMP;  
VIII - É direito dos membros do corpo discente ter livre acesso a este regimento e outros 
documentos institucionais; 
IX - É dever dos membros do corpo discente fazer bom uso dos recursos públicos que financiam 
sua formação acadêmica; 
X - É direito dos membros do corpo discente receber apoio pedagógico de professores e 
coordenadores ou apoio discente administrativo das secretarias competentes. 
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XI – É direito do discente a livre investigação e liberdade de expressão como atributos de uma 
comunidade de estudantes, tal que a liberdade de aprender depende de oportunidades e 
condições adequadas, tanto em sala de aula quanto no campus e na comunidade em geral, 
considerando que a responsabilidade de assegurar e respeitar as condições à liberdade de 
aprender e estudar é compartilhada por todos os membros da comunidade universitária.  
XII - Os estudantes devem se esforçar para desenvolver a capacidade de julgamento crítico e a 
busca sustentada e independente pela verdade, conjuntamente com o exercício da sua liberdade 
e responsabilidade.  
XIII - Os alunos têm o direito de proteção contra a divulgação indevida de seus registros 
estudantis. 
XIV - Os alunos têm o direito de acessar todas as políticas, regras e decisões relativas à sua 
matrícula continuada e aos materiais e instalações necessárias para prosseguir seus estudos. 
XV - Os estudantes têm direito à toda informação necessária para seus ações acadêmicas, 
incluindo programas de graduação e pós-graduação. 
XVI - Os alunos têm o direito de serem informados pelo corpo docente próximo ao início de cada 
curso sobre requisitos de curso, procedimentos de avaliação e critérios de avaliação a serem 
utilizados, nem como à informação sobre possíveis alterações que estejam justificadas pela 
comunidade acadêmica.  
XVII - Os estudantes têm o direito de serem avaliados exclusivamente sobre critérios acadêmicos 
relevantes e de ter proteção contra avaliação arbitrária ou caprichosa, assim como possuem o 
dever correlato de respeitar as normas acadêmicas relevantes que regem qualquer método de 
avaliação na forma e no conteúdo, como provas, testes, trabalhos de conclusçao de curso, entre 
outros. 
XVIII - Os estudantes têm o direito de solicitar e receber revisão de suas avaliações, assim como 
têm o direito à reclamação sobre questões acadêmicas se acreditarem serem de direito. 
XIX - Os discentes têm direito a livre investigação, expressão e associação, incluindo o direito à 
liberdade editorial em publicações estudantis e outros meios de comunicação estudantis, assim 
como o dever correlato de respeitar as normas adequadamente informadas e publicadas para as 
ações editoriais acadêmicas ou de iniciativa estudantil.  
XX - Os estudantes têm o direito de receberem todas as informações necessárias para qualquer 
exercício acadêmico e, no caso de desrespeito as normas devidamente publicadas, o discente 
acusado de infração tem o direito de ter determinação de sua violação igualmente informada e 
justificada. 
XXI – É direito do corpo discente formar e associar-se a uma Representação discente organizada 
mediante processo democrático com fins acadêmicos.  
 

Art. 37º - É indevido aos membros do corpo discente e demais alunos da FMP: 

I - prolongar indevidamente o período de formação acadêmica ou manter matrícula com o objetivo 
de utilizar as estruturas da FMP, assim ferindo a otimização da beneficência; 
II - lançar mão de meios e artifícios que possam fraudar de qualquer modo a avaliação do 
desempenho, e/ou ocultar ou omitir o uso eventual desses meios, seu ou de outrem, sejam nas 
atividades acadêmicas, culturais, artísticas, sociais ou de qualquer natureza, no âmbito da FMP. 
 
Art.38º - São direitos e deveres específicos da Representação Discente: 
 
§1 - A organização de uma Representação Discente no Programa de qualquer curso de 
graduação da FMP deve ser voluntária e permissível para o corpo discente e, quando existir, deve 
atender aos seguintes objetivos: 
I - Estimular e garantir a participação, a iniciativa, e a mobilização dos alunos de forma 
democrática e organizada para atuar ativamente no desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
processos internos da FMP.  
II – Representar condignamente o corpo discente;  
II- Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos dos cursos de graduação da FMP;  
III- Promover a cooperação entre docentes, servidores, funcionários e alunos;  
IV- Contribuir para a compreensão e produção na relação Ensino/Pesquisa/Extensão;  
V - Contribuir para identificar as realizações do discente e egresso que caracterizam impacto 
social, ambiental e econômico;  
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VI- Organizar eventos e palestras sobre temas de interesse acadêmico em geral e com incentivo 
às relações acadêmicas socialmente responsáveis. 
 
§2 – A composição da Representação Discente deve incluir ao menos um membro titular e um 
suplente para cada programa de graduação e, quando se aplicar, um membro titular e um membro 
suplente de cursos de pós-graduação. 
I – O membro titular e o membro suplente deverão ser elegíveis por processo democrático e 
transparente; 
II – A representação discente poderá preencher todos os espaços de interesse acadêmico; 
III – A Representação Discente poderá participar das pautas da Comissão de Ética da FMP. 
 
§3 – As responsabilidades e obrigações específicas da Representação Discente são: 
I- Representar sua turma perante a sua Área e a Coordenação do seu curso 
II- Fomentar a cooperação entre alunos e professores; 
III- Encaminhar e discutir com a Coordenação do Curso as reivindicações ou reclamações dos 
alunos;  
IV- Manter atualizados e ativos os canais de comunicação com o corpo discente.  
V- Comparecer nas reuniões de colegiado da Representação Discente que ocorrem 
periodicamente.  
VI - Organizar pesquisas de opinião para sugestões e comentários dos alunos, acera da 
infraestrutura, processos e questões acadêmicas, bem como expor abertamente os resultados 
destas pesquisas e submete-las à discussão.  
VII – Participar da organização e/ou promoção de eventos de integração acadêmica, ao menos 
uma vez por ano. 
VIII - Os Representantes Discentes deverão organizar as eleições para a candidatura dos 
próximos representantes. 
 
§4 – Os Benefícios dos representantes discentes incluem o direito a voto nas decisões de 
colegiado e reuniões de curso, com igual peso que os demais participantes das reuniões.  
I - A representação discente tem direito a participação e entendimento direto questões, 
dificuldades e processos acadêmicos, assim como no exercício da liderança dentro do escopo da 
representação discente. 
II - Os representantes discentes eleitos terão a prioridade necessária para a utilização de recursos 
da FMP com fins a participação de eventos apoiados pelo programa durante o período de seu 
mandato.  
III - Os representantes discentes deverão requerer certificado pelo tempo e serviços prestados, ao 
fim do mandato, a Coordenação de seu Curso 
 
§5 – O Regulamento das Eleições deve atender minimamente aos seguintes critérios: 
I - As inscrições de candidatos deverão estar abertas até os três primeiros meses do primeiro 
período letivo. 
II -  Poderão se candidatar a Representantes Discentes os alunos com matrícula ativa. 
III – Para a abertura do processo de candidatura deve-se disponibilizar um formulário de inscrição 
através de um meio de comunicação estável e acessível, como e-mail ou similares. 
IV - Podem votar, para os cargos acima mencionados em seus respectivas cursos, todos os 
discentes regularmente matriculados. 
V – O Representante eleito perderá o mandato por renúncia, por perda de vínculo com a 
instituição, por faltar com os deveres previstos neste regulamento, por pedido expresso dos alunos 
da turma, assinado pela maioria absoluta. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DOS MEIOS E RECURSOS DA FMP 

  
 
Art. 39º – Os órgãos instituídos pela FMP devem respeitar aos princípios normativos deste Código 
de Ética, expressos nos seguintes preceitos: 
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I – é dever de todos os membros da FMP, sejam membros administrativos ou docentes, fomentar 
o caráter público da instituição e a qualidade do ensino e dos demais bens produzidos pela 
mesma.  
II – os convênios e fundações realizadas pela FMP devem visar ao aumento e melhoria da 
capacidade e da qualidade do ensino, à pesquisa associada, e a extensão à sociedade. 
III – os produtos que resultarem de atividades de convênios, fundações ou outras formas de 
atuação da FMP devem ser revertidos em benefício do ensino, da pesquisa e da extensão à 
comunidade. 
IV – o desempenho das atividades referidas deve dirigir-se aos interesses da FMP e sua 
comunidade. 
V – os interesses acadêmicos ligados ao ensino, pesquisa e extensão, devem sempre ser tratados 
como prioritários sobre outros fins, por exemplo, em relação à capacitação dos seus membros e 
as ações promovidas no interior da FMP por seus órgãos competentes, observando-se o seu 
caráter acadêmico vinculado ao ensino superior, de modo a não fazer uso dos recursos e meios 
da FMP para ações inferiores aos critérios acadêmicos.  
 
Art. 40º – As publicações realizadas pelo corpo docente e pelo corpo discente da FMP, tanto 
através de meios próprios quanto através de meios externos, devem respeitar aos seguintes 
preceitos: 
I - é vedado aos membros da FMP falsear dados sobre suas publicações, sejam artigos, relatórios, 
livros, TCCs ou outros, assim como os meios sigilosos para denuncias devem estar garantidos e 
protegidos na forma da Lei; 
II - é vedado não manifestar os créditos devidos aos colaboradores e outros participantes dos 
resultados nelas contidos nas publicações; 
III - é vedado utilizar, sem referência ou sem a autorização expressa do autor, informações ou 
dados ainda não publicados; 
IV - é vedado apresentar ou publicar como originais quaisquer conteúdo que não sejam o caso, 
seja na forma de texto, imagens ou outros meios; 
V - é vedado falsear dados, deturpar sua interpretação científica ou a imagem do autor mediante 
falsificação; 
VI - é vedado falsear dados sobre sua vida acadêmica pregressa. 
 
Art. 41º - O uso do nome e/ou da imagem da “Faculdade Municipal de Palhoça” (FMP) deve 
atender aos seguintes preceitos: 
I – o uso, na forma de associação, efetiva ou potencial, de caráter individual ou institucional, deve 
ser realizado apenas de forma declarada e definida por seu autor ou agente. 
II - a associação, implícita ou explícita, do nome e da imagem da “Faculdade Municipal de 
Palhoça” (FMP), às atividades desenvolvidas pelos membros da instituição ou de outras 
instituições, deve ser perfeitamente definida e declarada. 
III – os contratos, convênios e acordos que implicarem a associação ao nome ou imagem da 
“Faculdade Municipal de Palhoça” (FMP) devem explicitar e justificar suas condições e finalidades. 
IV – a FMP, por meio de seus órgãos e seus membros, tem o dever de assegurar os padrões 
éticos e acadêmicos, compatíveis com suas obrigações e seus fins, em todas as atividades que 
usarem ou associarem seu nome e/ou a sua imagem. 
V – os órgãos da FMP tem a responsabilidade de proteger o seu patrimônio material e imaterial, 
de forma coerente com a sua natureza pública. 
 
Art. 42º – Os registros de dados e informática devem respeitar este Código de Ética na forma de 
regras de especificação de confidencialidade e privacidade, admitindo os seguintes preceitos 
básicos: 
I - a inserção e a conservação, em fichário ou registro, informatizado ou não, de dados pessoais 
relativos às opiniões políticas, ideológicas, religiosas, de conduta sexual e de filiação partidária 
devem ser determinadas segundo obrigações relativas à voluntariedade, a privacidade e a 
confidencialidade; 
II – a coleta dos mesmos tipos de dados citados no inciso acima pode ser utilizada quando seus 
fins forem justificadamente acadêmicos, os dados pessoais e sigilosos forem respeitados e 
nenhuma consequência danosa à privacidade, intimidade, conscienciosidade e voluntariedade de 
pessoas físicas puderem ser afetados direta ou indiretamente; 
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III - é proibido usar os dados para discriminar ou estigmatizar um indivíduo ou que não respeite 
sua dignidade e integridade; 
IV - no caso de dados para fins de pesquisa, deve ser obedecido o disposto na Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde, atinente à ética na pesquisa envolvendo seres humanos. 
V - os membros da FMP têm direito de acesso aos registros que lhes digam respeito. 
VI - o acesso e a utilização de informações relativas à vida acadêmica ou funcional de outrem, por 
qualquer membro da FMP, somente será permitido mediante a expressa autorização do titular do 
direito; 
VII – os motivos administrativos e acadêmicos para requerer acesso e utilização de informações 
relativas à vida acadêmica ou funcional de outrem, por qualquer membro da FMP, devem ser 
justificados; 
VIII - os recursos computacionais da FMP destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento de 
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
IX - no uso de sistemas de computação compartilhados, é vedado aos membros da FMP utilizar a 
identificação de outro usuário, enviar mensagens sem identificação do remetente, comprometer o 
desempenho do sistema, fazer uso de falhas de configuração e/ou falhas de segurança, fazer uso 
do conhecimento de senhas especiais para alterar o sistema computacional, bem como fazer uso 
de meio eletrônico para enviar ou sediar informações falsas e/ou ofensivas. 
 
Art. 43º - A comissão de ética da FMP, tanto para a Ética da administração quanto para a Ética na 
Pesquisa são tratados em anexo a este documento, no Regimento da Comissão de Ética da FMP. 
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