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Ética profissional

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal.

Das Regras Deontológicas

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo
ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder
estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
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O que é ética?

A palavra ética na sua origem grega significa “costume, comportamento”. O Ethos fala
sobre terra firme , terra onde nascem os atos humanos. O Ethos significa “caráter”.
Diríamos que a ética é um grupo de normas, princípios ou formas de pensar que
guiam, ou ajudam a guiar, as ações de um grupo em particular. A ação ética se
apoia então na intencionalidade da ação, na relação da consciência consigo
mesmo, na integridade do ser humano, perante seus semelhantes.

... Artigo http://queconceito.com.br/etica

http://queconceito.com.br/etica
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Atividade Profissional do Professor:

• Mediação entre aluno e sociedade

• Condições de origem do aluno e sua destinação na sociedade

• Promove condições e meios que assegurem o  encontro do  aluno  com as
matérias de estudo.

• Deve planejar, desenvolver aulas e avaliar o processo de ensino.
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Docência é um ato político.

“Quando o professor se posiciona, consciente e explicitamente, do
lado dos interesses da população majoritária da sociedade, ele
insere sua atividade profissional – ou seja, sua competência
técnica- na luta ativa por esses interesses: a luta por melhores
condições de vida e de trabalho e a ação conjunta pela
transformação das condições gerais (econômicas, políticas,
culturais) da sociedade.” (LIBÂNEO,1994)


