
TRANSCRIÇÃO DAS FALAS DO VÍDEO: 

APRESENTADORA: 

Questões jurídicas fazem parte do nosso cotidiano. Vivemos em sociedade e por isso 
as regras devem ser seguidas. Com instituições, sejam elas públicas ou privadas, não é 
diferente. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina existem setores especializados para 
prevenção, controle e investigação de ações voltadas a contratações de serviços, 
ingresso e permanência de servidores e atendimento aos estudantes e à comunidade. 
Para que a sinergia seja positiva, programas como a Advocacia Preventiva surgem 
como uma ferramenta de diálogo e redução de conflitos. 

Os servidores públicos precisam seguir e aplicar o Código de Ética Profissional, um 
documento que busca a convivência pacífica, harmoniosa e urbana entre os 
integrantes do serviço público. A Comissão de Ética atua na conscientização e no 
aperfeiçoamento entre os servidores. 

ENTREVISTADO: 

A Comissão de Ética se ocupa com o comportamento do servidor público civil federal, 
tentando nortear esse comportamento para uma convivência pacífica entre as partes e 
faz parte disto receber denúncias que são levadas até a Comissão. Mas tem também a 
incumbência de esclarecer a população sobre o que é uma convivência harmoniosa, 
pacífica e que traga uma produtividade para o serviço público. 

A Comissão de Ética está aberta e sempre prestando esclarecimentos às diversas 
instâncias reguladoras da UFSC, Corregedoria, Procuradoria, Ouvidoria... Nós 
recebemos processos que vem destas instâncias, então prestamos serviços a elas. Nós 
esclarecemos a população acadêmica e discente sobre a condução de projetos e se é 
pertinente ou não uma reclamação que esteja para ser encaminhada. E nós avaliamos 
os processos que são instaurados através das denúncias que chegam até nós. 

A orientação da existência de diversas instâncias e como elas operam é fundamental. 
Se você não tem consciência dos recursos que existem a sua disposição, você se 
bloqueia, muitas vezes fica no prejuízo quando poderia se prevenir de uma 
perseguição, de um assédio moral, e assim por diante. Então é importante ter a 
consciência disto. 

APRESENTADORA: 

A missão desses órgãos de controle está em sintonia com os princípios constitucionais 
e visa que todo ato de agente público seja legal, impessoal, moral, público e eficiente. 

VOZ DA APRESENTADORA: 

Esta ação é uma iniciativa do Programa Estratégico de Advocacia Preventiva da 
Procuradoria Federal junto a Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com 
a Agência de Comunicação da UFSC e da TVUFSC. 


