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APRESENTAÇÃO
CARTILHA 1

A Comissão de Ética do Ifal, considerando o seu
contexto de atuação, primordialmente educativo, inicia
uma série de cartilhas, voltadas a divulgação e difusão
do pensar e agir ético institucional, com base nos
regramentos em vigor (Código de Ética Profissional do
Servidor Público e Código de Ética do Ifal), e,
principalmente, fundamentada na natureza coletiva,
histórica e social da ÉTICA.



INTRODUÇÃO
ÉTICA E SOCIEDADE DIGITAL

 



ÉTICA E SOCIEDADE DIGITAL

O século XXI se apresenta com mudanças  de paradigmas
comunicacional e relacional. A introdução da inteligência artificial no
cotidiano, a conectividade rápida por meio dos smarthphones, a
facilidade de comunicação por aplicativos de mensagens, caracterizam
a realidade da sociedade na era digital.

Em meio às mudanças, há a própria transformação das relações
sociais, comerciais, culturais, educacionais e ambientais. O impacto
das informações na vida de jovens, crianças, adultos e idosos é
veloz e tudo que se posta tem contornos de verdade. Será? Quais os
desafios da ética na atualidade? Questões nos processos de
tomada de decisão são postas sem filtro e a vida corre, acelera-se.
Faz-se necessário pausar. Em tempos de modernidade digital,
relações fluidas nos levam a pensar e a trazer na pauta do dia a dia,
a reflexão ÉTICA sobre nossas condutas e comportamentos. Pensar
antes de digitar, publicar e compartilhar é a proposta.



Serviço Público e
Trabalho Remoto:
NOVAS RELAÇÕES E COMUNICAÇÕES

CONDUTAS RECOMENDADAS

Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR
PÚBLICO

REGRA DEONTOLÓGICA

A função pública deve ser tida como exercício profissional e,
portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.

Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua
vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na

vida funcional. 

Decreto nº 1171, de 22 jun 1994. Disponível em https://www2.ifal.edu.br/o-ifal/institucional/comissao-de-etica/legislacao. Acesso em 10 jun 2020.



VOCÊ
SABIA...

QUE O TRABALHO REMOTO REQUER:
Disciplina de horários;
 
Equilíbrio das demandas, dos prazos e do
cumprimento de horários;

Respeito aos dias e horários de descanso; 

Diálogo e comunicação de empatia;

Planejamento e registro de ações;

Foco nos objetivos a atingir.
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POR ISSO, RECOMENDAMOS:

Que pode ficar visível em seu
perfil de WhatsApp, E-mail
Institucional, entre outros.

TRABALHO  COM
HORÁRIO  DEFINIDO  

Realizar com transparência,
divulgando convocação/convite, pauta
e duração, em tempo hábil; 
 
Para os casos de registros impressos
ou digitais, avisar/consultar aos
participantes.
 
Lembre-se de cumprir o tempo
estimado para a reunião!

REUNIÕES
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POR ISSO, RECOMENDAMOS:

Agendamento de reuniões,
solicitações, avisos, por meios
digitais oficiais, como sistemas,
e-mails institucionais, grupos de
WhatsApp com aceitação de
participação voluntária pelos
servidores.

COMUNICAÇÃO  POR  MEIO
OFICIAL Institucionais: manter perfil em

aplicativos de comunicação com
formato impessoal, sem fotos de
chefia.
Pessoais: ao se comunicar com
os servidores, utilizar linguagem e
comunicação de empatia, antes
de realizar solicitações
 

TELEFONES



COMO, QUANDO E ONDE

compartilhar
DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES, ARQUIVOS

E CONTATOS



UTILIZE SEMPRE OS MEIOS
OFICIAIS
Atenção aos e-mails institucionais e ferramentas de
comunicação com criptografia.  Lembre-se que no
trabalho remoto é preciso reforçar a segurança das
informações.

ATENÇÃO TRANSPARÊNCIA SEGURANÇA MEIOS OFICIAIS

Imagens públicas disponíveis nos acervos do www.canvas.com e www.google.com.br.  Acesso em 10 jun 2020.



DIÁLOGO
DIGITAL
PREFIRA A EMPATIA

Lembre-se que antes das demandas
institucionais existe uma pessoa do outro
lado. 
Assim, sugere-se uma postura acolhedora
e de gentileza por meio de palavras,
como:
POR GENTILEZA, POR FAVOR, BOM DIA,
OBRIGADA/O, COMO VAI VOCÊ?
 
 Imagem pública disponível no acervo do www.canvas.com. Acesso em 10 jun 2020.



NETiqueta
CONFIRA AS DICAS PARA O TRABALHO REMOTO

VESTUÁRIO

Mesmo em casa,
mantenha-se

com vestuário
apropriado para
o ambiente de

trabalho,
principalmente

em dias de
reuniões virtuais.

HORÁRIOS

Cumpra a agenda,
procure não se
atrasar, mesmo

que o
compromisso

seja acessar ao
link da reunião ou

ao aplicativo na
hora agendada.

INTERAÇÃO

Prefira ser sincero
e se não estiver

bem, adie a
reunião, o

trabalho conjunto
ou a atividade.

Estamos vivendo
um dia de cada

vez.

METAS

Verifique sua
produtividade e

seus limites.
Atribua ao

trabalho remoto,
metas possíveis,
pois  seu tempo

ainda é o mesmo.

REDES SOCIAIS

Prefira a alteridade
e a discrição.

Lembre-se, somos
um só. Não há como

ser um no meio
digital e outro

presencialmente.



NETiqueta
CONFIRA AS DICAS PARA O TRABALHO REMOTO

INFORMAÇÕES

Só compartilhe as
informações de

trabalho; confira a
fonte oficial; e,

lembre-se: você é
responsável

também  pelo que
encaminha.

CONTATOS

Não divulgue
contato

telefônico
pessoal de

colega, sem
prévia

autorização.

INTERAÇÃO

Em dias de muita
circulação de

fakenews, melhor
desconectar,

pausar e não se
contaminar com

debates
improdutivos. 

PRUDÊNCIA

Bom senso e
equilíbrio 

 constroem o
melhor no serviço
público. Por isso,

pense antes de agir,
reflita antes de

decidir.

RESPEITO

Mesmo nas
plataformas e
ferramentas

digitais,  o respeito
nas relações deve

prevalecer.Lembre-
se, a máquina é

meio, SER é o fim.



REDES  SOCIAIS
 

Moderação com os conteúdos e postagens;
 
Bom senso nos debates é uma ótima opção.

LEMBRE -SE
 

As pessoas são múlt iplas,  diversas e
complexas.
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INSPIRE-SE

CORTELLA

"Reconhecimento
é a melhor forma

de estimular
alguém.

 
Elogie em público

e corrija em
particular. Um

sábio orienta sem
ofender, e ensina

sem humilhar".

BRÁULIO BESSA

"Seja sempre
inquieto e vez por

outra paciente,
parece

contraditório soa
meio diferente,

mas às vezes pisar
no freio também é
andar pra frente".

DALAI LAMA

"Se você quer
transformar o

mundo,
experimente

primeiro
promover o seu

aperfeiçoamento
pessoal e realizar
inovações no seu
próprio interior".

CHAPLIN

"Nada é
permanente nesse
mundo [...]. Nem

mesmo os nossos
problemas".

 
 
 

Disponível em www.pensador.com. Acesso em 10 jun 2020.



Se precisar...
CONTE CONOSCO!

COMISSÃO DE ÉTICA 

CONTATO

etica@ifal.edu.br
3194-1113
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