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Comissão de Ética do Programa de Formação Continuada em  

Mídias na Educação 

 

Caro aluno, 

 

Em reunião realizada no dia 26 de julho de 2011, o Coordenador do Curso de 

Especialização em Mídias na Educação, Professor César Costa Machado e o Coordenador do 

Ciclo Avançado - 3° oferta, Professor Tales Amorim, trataram de assuntos referentes ao 

comportamento dos participantes do curso Mídias na Educação (coordenadores, tutores, 

formadores, alunos e de pessoas que sejam comprovadamente ligadas a estes) na utilização do 

ambiente virtual de aprendizagem oficial do curso e para o estabelecimento de qualquer outro 

tipo de comunicação entre estes participantes. 

 

Fica assim resolvido: 

 

Não deverão ser utilizados os ambientes virtuais de aprendizagem, e-Proinfo, Moodle 

ou qualquer outro que venha a ser utilizado, bem como, não serão aceitos o envio de mensagens 

inadequadas aos participantes ou a disponibilização pública de relatos que manifestem opiniões 

que não atendam aos objetivos propostos nas atividades do curso ou que contenham exposições 

inadequadas e/ou injuriosas que atentem à prática do bom relacionamento, do respeito e da 

ética, preceitos aos quais entendemos que devam ser perseguidos. 

Ressaltamos que todas as críticas ou sugestões envolvendo os participantes do Programa 

de Formação Continuada em Mídias na Educação ou membros da Direção do IFSUL, a saber, 

Coordenadores, Professores Tutores, Professores Formadores, alunos, estagiários e outros 

participantes, deverá ser feito de forma direta e dentro dos preceitos da ética e do respeito 

mútuo. 

Como conseqüência, fica decidida: 

A criação de uma Comissão de Ética do Programa de Formação Continuada em Mídias 

na Educação do Instituto Federal Sul-rio-grandense, que será composta por 3 (três) dos 5 (cinco) 

participantes habilitados, listados abaixo, que serão convocados quando houver fato relevante: 

Chefe do Departamento de Educação a Distância; 

Coordenador Geral da UAB; 

Coordenador Adjunto da UAB; 

Coordenador do Curso; 

Coordenador do Ciclo. 

O comitê acima analisará detalhadamente e cuidadosamente o fato em questão podendo 

tomar as seguintes decisões: advertência formal, suspensão temporária ou exclusão. 

A equipe Mídias na Educação conta com a compreensão de todos e deseja um ótimo 

curso. 

Atenciosamente, 

Equipe Mídias na Educação 


