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A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), no início do mês de

março, que caracterizou a Covid-19 como pandemia, fez com que a

Universidade Federal Fluminense (UFF) adotasse diferentes medidas visando a 

 preservação da saúde da comunidade universitária e, ao mesmo tempo,  o

enfrentamento da doença.

Em um primeiro momento, a UFF adiou o início das  atividades acadêmicas e

reorientou as atividades administrativas não essenciais para o formato remoto.

Com o agravamento da disseminação do novo coronavírus, e considerando o

conjunto de orientações/normativas vigentes, o Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão – CEPEx decidiu suspender por tempo indeterminado os calendários

acadêmico e administrativo. 

Iniciaram-se, então, as discussões acerca das formas de ensino aprendizagem

mediadas por tecnologias digitais e, neste contexto, foi instituído o Grupo de

Trabalho do CEPEx (Portaria CEPEx 002/2020) para planejamento e

acompanhamento das atividades acadêmicas emergenciais na forma remota.

A aprovação das Diretrizes para o Ensino Remoto Emergencial, por meio da

Resolução CEPEx 160/20, iniciou um novo desafio para os servidores e

estudantes da UFF: o uso das tecnologias digitais para o ensino, aprendizagem e

avaliação em tempos de pandemia.

Considerando o cenário duradouro de manutenção das medidas de

distanciamento social, as atividades acadêmicas e administrativas da UFF foram

reorientadas para atender as diretrizes das autoridades de saúde e sanitárias.

Tais medidas implementadas na Universidade tiveram as seguintes balizas:

Apresentação



Nesse sentido, a Pró-reitoria de Graduação da UFF (PROGRAD), em parceria com o

GT CEPEX, apresentará uma série de textos com foco nas Boas Práticas para o

ensino online. Iniciamos esta série com o texto intitulado: Ética no ensino

remoto, de autoria da Professora Patrícia Levin de Carvalho Cidade. Este texto

tem o objetivo de apresentar orientações e reflexões iniciais acerca da conduta

ética em nossa prática cotidiana, sobretudo nas atividades remotas.

Boa leitura!

Alexandra Anastacio Monteiro Silva

Pró-Reitora de Graduação e Presidente do GT CEPEx

Garantir o acesso digital com a necessária inclusão de

estudantes com necessidades especiais e com

vulnerabilidade social;

Capacitar servidores para o uso de ferramentas

digitais com preservação da qualidade do ensino; 

Considerar a diversidade dos cursos de graduação da

UFF e a autonomia-didático pedagógica docente.



O conceito clássico de ética tem como eixo central o conjunto de valores que

orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na

sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. 

A ilustre desembargadora do Tribunal do trabalho da 8ª. Região (PA), Suzy

Elizabeth Cavalcanti em sua obra A ética no serviço público define os conceitos

de ética e moral:

Ética

A palavra Ética origina-se do grego ethos, significando O modo de ser ou

caráter, sendo conceituada por VAZQUEZ (2003, p.23),  no livro Ética, como:    

 "... a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade..."

O objeto de estudo da ética é a moral, que se constitui de atos humanos

conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, grupos

sociais ou a sociedade em seu conjunto.

Releva destacar que o conceito de ética é relativo, caracterizando-se por sua

historicidade, de tal forma que as doutrinas éticas não podem ser

consideradas isoladamente, mas dentro de um processo constante de

mudança relacionado à própria evolução histórica da sociedade.

A moral origina-se do latim mos ou mores, costume ou costumes, tendo o

sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito.

Desse modo, a moral é comumente conceituada como um conjunto de

normas, aceitas de forma livre e consciente, que regulam o comportamento

individual e social dos homens.

A moral em ação ou em prática faz surgir a moralidade, entendida como o

conjunto de relações efetivas ou atos concretos que adquirem um significado

moral com respeito à 'moral' vigente.

Mais recentemente, o Filófoso Mario Sergio Cortella, em seu site 

 www.mscortella.com.br, definiu Ética como  "O conjunto de valores e princípios

que eu uso para a minha conduta no meio da sociedade, isto é, quais são os

princípios para eu agir. Moral é a prática desses princípios”,  Este conjunto de

valores é construído por algumas instituições sociais, como família e escola.

Neste contexto, a rede social, por ser um ambiente que inclui ferramentas de

interação digital, deve envolver valores e regras de relacionamento, ética e

respeito, se estendendo, também, para o ambiente educacional interativo.



Ética nas atividades remotas
O objetivo deste texto não é o esgotamento dos conceitos sobre a ética, mas

uma breve reflexão da sua expressão no âmbito das atividades remotas na

perspectiva jurídica.

O mundo foi pego de surpresa com a pandemia da Covid-19, trazendo

mudanças inesperadas e nos obrigando a adotar o uso da tecnologia digital

como meio de comunicação entre profissionais e, em especial incorporá-la no

processo ensino-aprendizagem. 

A necessidade de utilização da tecnologia digital para viabilizar as atividades

acadêmicas tornou-se, nesse momento, o único meio de garantir a

continuidade das mesmas. Neste contexto , a utilização da tecnologia digital no

ambiente de ensino-aprendizagem traz novos desafios éticos, legais e sociais. 

A forma como as pessoas utilizam as redes sociais e como as informações

postadas são usadas por outras pessoas ou empresas, são assuntos de inúmeras

pesquisas. A grande questão é estabelecer um limite ético entre os envolvidos,

tais como: a aula gravada poderá ser compartilhada por discentes de outras

disciplinas ou até mesmo de outras instituições de ensino? O material de

autoria do professor, disponibilizado para determinada disciplina poderá ser

distribuído para além dos limites do ambiente virtual de aprendizagem (AVA)?

Entendemos que a resposta para essas perguntas do ponto de vista ético

demandará tempo e reflexão. Na live realizada pelo Programa de Inovação e

Assessoria Curricular- PROIAC/PROGRAD, disponível no link

https://www.youtube.com/watch?v=lOoNPFSUMV8, com as professoras

Alexandra Anastacio e Edméa Santos foi discutida a questão da propriedade

intelectual. Nesta discussão a pesquisadora Édmea Santos defendeu que a

produção cientifica dos profissionais de instituições públicas devem ser abertas

e cita o uso do Creative Commons.



O texto que reflete sobre essa questão tão complexa mostra a pitoresca

história de de James P. Lenfestey, apresentada por Diana Von Holdt (2003, p

94 – 96) sob o título: Uma pescaria Inesquecível. Este texto  narra o

ensinamento de um pai para o filho sobre a importância dos valores éticos

quando ninguém está vendo. Acreditamos, dessa forma, ser esse um grande

desafio em um universo tão diverso como a sala de aula, onde existem

pessoas com as mais diferentes trajetórias e conceitos éticos. 

O surgimento crescente de aulas remotas disponibilizadas em plataformas

digitais indica que a utilização da tecnologia é inevitável e que o futuro que

acreditávamos estar distante, já chegou. A utilização desse tipo de

tecnologia está cada vez mais comum e hoje alcançam as Instituições de

Ensino Superior, em especial no atual cenário de pandemia. 

Entendendo que a ética está ligada ao caráter, ao comportamento humano

em relação aos outros, torna-se ainda mais difícil criar normas e/ou condutas

rígidas e garantir o seu cumprimento. Ao trazermos  estas questões para um

ambiente remoto totalmente novo para a maioria das pessoas, devemos

presumir que a construção de uma relação ética nesse ambiente

demandará tempo, a despeito da legislação vigente, pois se trata de

questões comportamentais individuais.

Como estabelecer uma postura ética dentro da sala de aula virtual?

Sugerimos que o professor estabeleça, no primeiro dia de aula, um pequeno

código de conduta com os alunos e que todos estejam de acordo e cientes

das condições estabelecidas.

O uso das tecnologias digitais na educação tem ganhado força na medida

em que deixaram de ser ferramentas para mera consulta e se tornaram,

principalmente no momento em que vivemos, meio de interação social.

Com isso, surge a necessidade de se estabelecer comportamentos éticos em

que todos os envolvidos possam participar de um ambiente virtual de

aprendizagem saudável, criativo, reflexivo, capaz de fornecer um processo de

ensino-aprendizagem completo.



A cibercultura é um fenômeno mundial e, vem ganhando adesão cada vez

maior na área da educação e em  razão da pandemia da COVID -19, as

Instituições de Ensino Superior do Brasil se viram impelidas a adotar em suas

atividades acadêmicas a forma remota de aulas, a fim de assegurar a

continuidade do percurso acadêmico.  

Com a adoção emergencial da sala de aula virtual, os docentes se

depararam com a necessidade de aplicar novas metodologias através da

utilização dos recursos tecnológicos e das redes sociais.

Com a utilização de novas ferramentas digitais muitas dúvidas sobre o que é

permitido ou não nos ambientes virtuais de aprendizado surgem. Quem

poderá assistir às aulas? Poderão ser gravadas? Que tipo de material utilizar? 

As indagações decorrentes da utilização do ambiente virtual, como todo

novo desafio, surgirão, tendo em vista a complexidade desse ambiente.

Entretanto, existem alguns parâmetros éticos e legais que devem ser

observados, por meio dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal

de 1988, quanto ao direito à privacidade, dano a imagem e liberdade de

expressão, já regulamentado em legislação própria. 

O marco civil da internet ocorreu a partir da edição da Lei 12.965 de 23 de

abril de 2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o

uso da internet no Brasil. Essa lei prevê no artigo 3º os princípios que

regulam o uso da internet no Brasil, o princípio da proteção da privacidade e

dos dados pessoais, da liberdade de comunicação, dentre outros. O capitulo

II trata dos direitos e garantias dos usuários de internet, dispondo em seu

artigo 7º o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania.

A lei 12.965 de 23 de abril de 2014 trata da colaboração da comunidade

acadêmica e capacitação na área da educação para uso da internet.

Das salas de aula virtuais



CAPÍTULO IV 

DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no

desenvolvimento da internet no Brasil:

I - estabelecimento de mecanismos de governança

multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática,

com a participação do governo, do setor empresarial, da

sociedade civil e da comunidade acadêmica;

Art. 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na

prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a

capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o

uso seguro, consciente e responsável da internet como

ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da

cultura e o desenvolvimento tecnológico.

Art. 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e

de promoção da internet como ferramenta social devem:

I - promover a inclusão digital;

II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as

diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da

informação e comunicação e no seu uso; e

III- fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.



A construção de um ambiente de interação online com parâmetros éticos

implica em compreender os usos dos materiais produzidos e utilizados,

assim como conhecer as atribuições e responsabilidades de docentes e

discentes.

Materiais utilizados nas aulas:

Ética nas formas de interação
online

Recursos textuais e audiovisuais: atenção com os direitos

reservados aos autores dos materiais disponíveis. Em geral, é

proibida a reprodução total ou parcial das obras sem

autorização e com fins comerciais. No entanto, a produção

cientifica brasileira possui uma grande variedade de materiais de

domínio público, respeitando as devidas exigências de citação

da fonte de pesquisa.

Gravação das aulas: "A gravação das aulas sem autorização viola

o art. 46, inciso IV, da Lei 9.610/98, que trata dos direitos autorais".

De acordo com o Art. 42 da Resolução CEPEX 160/2020  fica

assegurado aos docentes e aos discentes, o direito sobre o uso

do conteúdo produzido e disponibilizado por cada um destes,

da imagem e do áudio de todo material por meio das

plataformas das aulas remotas, ficando resguardados os direitos

de imagem e áudio, bem como os direitos autorais dos docentes

e discentes, cabendo aos seus titulares exclusivamente disporem

sobre a autorização de uso dos direitos imateriais fora dos limites

das atividades remotas, ficando vedado o uso comercial dos

direitos referidos neste disposto, nos termos da Lei.



Dar cumprimento às decisões do CEPEX;

Apresentar o planejamento das atividades síncronas e

assíncronas da  disciplina;

Promover acolhimento, estratégias de inclusão e acessibilidade

pedagógica, reorientação dos processos de ensino,

aprendizagem e avaliação;

Promover a aprendizagem colaborativa, autônoma, crítica e

reflexiva;

Fomentar a interação e a colaboração nas aulas, adequar prazos

e atividades visando atender alunos com alguma

vulnerabilidade social, dificuldade de acesso digital, deficiência

ou outras dficuldades.

Cabe ao docente:

Cabe ao discente:

Cumprir as normativas sobre direito autoral e direito de imagem;

Ter atenção aos horários, prazos e orientações do docente;

Participar das atividades de forma colaborativa e autônoma;

Por fim, destacamos que a não distinção entre os ambientes público e privado

na condição de ensino remoto exige um cuidado redobrado com a exposição

de intimidade e com a imagem dos participantes, principalmente nas aulas

síncronas.



As normas surgem da necessidade de regulamentação de situações

construídas a partir do comportamento da sociedade em relação a

determinado assunto. Essas podem regular as relações entre os particulares,

que são as normas de direito privado e as normas de direito público que

regulam as relações do Estado e das relações dos cidadãos com o Estado. 

Os possíveis conflitos oriundos de questões de direito de personalidade,

dano à imagem,  honra, moral e ainda os direitos autorais não são recentes e

receberam proteção do ordenamento jurídico brasileiro com o advento da

Constituição Federal Brasileira de 1988 e, posteriormente, de Leis que

regulamentaram esses temas.  No que diz respeito à utilização de ambientes

virtuais, nosso ordenamento jurídico dispõe de leis que abarcam as relações

interpessoais  neste contexto. 

Cabe destacar duas importantes diferenças:

O Direito a imagem decorre do direito a personalidade consagrado na

Constituição Federal de 1988, artigo 5º. Incisos V e X, e diz respeito ao

indivíduo, suas características físicas, vestimentas, atitudes e etc.

Direito

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano

material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

 Artigo 20 do Código Civil Brasileiro: “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da

justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a

publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu

requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, 

a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais”.



O Direito do autor é o que trata das obras originadas da criatividade do

homem, chamadas também de “citações de espírito”. Essas estão reguladas

na Lei 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais.

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas

se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e

expressa de quem as ministrou;

- Da gravação de aulas no ambiente remoto em Instituição de Ensino

Superior:

O uso da imagem é um direito pessoal, irrenunciável, intransmissível e sua

utilização para fins econômicos deve ser precedida de autorização, sob pena

de indenização ou penalidades da lei, caso seja usada de forma a denegrir a

imagem do envolvido (atingir a honra, boa fama).

No caso das atividades acadêmicas síncronas, o uso da imagem não deve

extrapolar o ambiente de ensino-aprendizagem, ou seja, as aulas gravadas

serão para uso pedagógico e não comercial e deverão ser observadas

recomendações das Resoluções e Instruções de Serviço de cada Instituição,

sendo recomendado que o docente solicite autorização de uso de imagem

ao discente somente para o uso no ambiente virtual de ensino –

aprendizagem. A Instrução de serviço PROGRAD no. 10 de 28 de julho de

2020 dispõe no artigo 8º, das atividades didáticas síncronas e estabelece em

seus parágrafos as regras abaixo:

§3º “As atividades didáticas síncronas deverão ser realizadas no horário da

turma da disciplina, conforme registrado no Sistema Quadro de Horários,

cabendo exceção aos casos combinados entre as partes e com anuência

expressa dos estudantes e docentes envolvidos, e poderão ser gravadas

em vídeo, áudio ou ter seu material disponibilizado aos estudantes

inscritos na turma correspondente”.

§4º. “A execução das atividades se dará nos ambientes institucionais de

aprendizagem, sem prejuízo do uso de outras ferramentas tecnológicas,

assegurada a autonomia didática, em consonância com os marcos legais

referentes ao sigilo e à proteção de dados dos usuários”.

 §5º Os docentes responsáveis pelos componentes curriculares deverão:

I -Disponibilizar o plano de ensino no ambiente virtual de aprendizagem até

a segunda semana das aulas do formato remoto emergencial;

II - Priorizar a realização de atividades assíncronas;

III- Oferecer, preferencialmente, 70% da carga horária da disciplina em

atividades assíncronas e 30% em atividades síncronas, podendo esta

referência ser alterada conforme recomendações dos Colegiados de Curso.



Vislumbrarmos um longo caminho a percorrer, com diversos desafios e com

a certeza de que a incorporação e utilização de novas ferramentas digitais

nas atividades acadêmicas, mesmo quando houver o retorno das atividades

presencias, são inevitáveis.

As novas perspectivas para as atividades educacionais, apresentadas em

meio à pandemia do COVID-19, oferecidas por meio de um novo ambiente

de ensino-aprendizagem, impulsiona a construção de metodologias que

promovam uma maior integração entre docentes e discentes, estimulando a

troca de experiências e a construção do pensamento reflexivo sobre o tema

abordado. A partir da proposição de fóruns de discussão, que tenham como

objetivo a propagação do alcance da educação online na cultura, ética e nas

relações sociais, as instituições de ensino superior irão buscar uma melhor

integração nesse novo ambiente de ensino. Com isso, a academia se tornará

um espaço cada vez mais inovador, criativo e construtivo, capaz de

promover o exercício pleno da cidadania, fomentando políticas de acesso e

inclusão digital.
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