
MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA NO AMBIENTE VIRTUAL
CAMPUS NITERÓI

 
Discentes, responsáveis, servidores docentes e servidores técnicos — doravante chamados
participantes  —  vinculados  ao  Campus Niterói  Colégio  Pedro  II,  deverão  respeitar  a
normatização  do  presente  documento  quando  da  realização  de  atividades  remotas,
pedagógicas ou não,  nas plataformas ou ambientes virtuais  e mídias impressas e  digitais.
Nessas  interações,  será  garantida  a  liberdade  de  aprender,  ensinar  e  pesquisar  e  será
preservado o direito ao pensamento, à arte, à cultura e ao saber, bem como ao pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas.   

I- Tendo em vista a necessidade de garantia ao bem-estar comum, os participantes deverão ter
comportamento respeitoso, ético e cordial, que atenda às exigências de

1. não usarem termos inadequados e desrespeitosos;
2. não fazerem comentários preconceituosos e discriminatórios de qualquer natureza; 
3. não ferirem princípios e valores relativos aos Direitos Humanos;
4.  não  utilizarem  trechos  de  textos,  imagens  e  áudios  compartilhados,  tanto  nos
ambientes  virtuais  de  aprendizagem,  quanto  nas  mídias  impressas  e  digitais,  sem
citarem  formalmente  as  autorias.  (Obs.:  O  descumprimento  dessa  exigência,
considerado plágio, será passível de ação administrativa e jurídica);
5.  não  fazerem  propaganda/divulgação  de  eventos/assuntos/objetos  que  não  se

relacionem com os objetivos das atividades remotas;
6.  não  copiarem,  gravarem ou fotografarem,  sem autorização  prévia,  as interações
realizadas no ambiente virtual, a fim de se preservar o direito à propriedade intelectual
e ao uso de imagem.

II- O/A participante que ignorar qualquer uma das exigências listadas nesse documento estará
incurso em quebra de conduta sociopedagógica virtual.

1-  O/A  participante  DISCENTE  que  agir  em desacordo  com  o  presente  documento
incorrerá em sanções apontadas no Código de Ética Discente da instituição, de 13 de
junho de 2017.

2- O/A  participante  SERVIDOR  que  agir  em  desacordo  com  o  presente  documento
incorrerá em sanções registradas no Código de Ética de Conduta dos Servidores do
Colégio Pedro II, de 26 de novembro de 2011.

3- O/A participante RESPONSÁVEL que agir em desacordo com o presente documento
incorrerá em sanções assinaladas na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.

III-  A  partir  do  primeiro  acesso  ao  espaço  da  atividade  remota,  o/a  participante  declarará
concordância com as premissas do presente documento.

IV – Os casos omissos serão analisados por uma Comissão Sociopedagógica – composta por
servidores  do  Setor  de  Orientação  Educacional  e  Pedagógica  (SOEP),  do  Setor  de
Organização Escolar (SOE), da Direção Pedagógica, do Núcleo de Assistência a Pessoas com
Necessidades Especiais (NAPNE) e da Assistência Estudantil –, que enviará o um relatório à
Direção-Geral para medidas cabíveis. 

* Este manual foi inspirado no texto elaborado pelo Campus Tijuca II e está fundamentado na
Constituição  Federal  de  1988,  no  Código  Civil  de  2002,  nas  Leis  N.º  9.394/1996  (Lei  de
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional),  Nº  9.610/1998  (Lei  de  Direitos  Autorais),  Nº
13.185/2015 (Programa de Combate à Intimidação Sistemática), N.º 12.965/2014 (Marco civil
da internet), no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e no Termo de Ciência e
Compromisso assinado no ato da matrícula, sendo aprovado pelo Conselho Pedagógico do
Campus Niterói em 21 de setembro de 2020.


