Você está comprometido com a Ética na Instituição?

Ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um
indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. De maneira prática, podemos
compreender um pouco melhor esse conceito observando determinadas condutas,
no que diz respeito a profissionais, tais como médicos, jornalistas, advogados ou
servidores. Para esses casos, é comum ouvir expressões como: ética médica, ética
jornalística e ética pública. Em outras palavras, são o modo de ser dessas
profissões que inspiram respeito e confiança. Quando um cidadão assume um
cargo público, quer seja por meio de concurso, eleição ou ainda por via contratual,
a sociedade deposita nele sua confiança, esperando que este siga um padrão ético
elevado, exercendo suas funções de maneira a justificar os impostos que todos nós
pagamos. Em contrapartida, para fazer jus a esta confiança, o agente público, assim
considerado, precisa atuar com observância de valores, princípios e regras
(dignidade, decoro, zelo, eficácia) que visem sempre o bem comum. Desse modo,
não se pode desprezar jamais o elemento ético de nossa conduta, optando não
apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente,
mas especificamente entre o honesto e o desonesto.
A Comissão de Ética da UFU estabelece toda sua atuação disseminando
esses princípios e valores no ambiente institucional, com objetivo de auxiliar os
servidores a conquistar e manter o respeito da comunidade, contribuindo para um
ambiente de trabalho harmonioso e produtivo.
“Agir corretamente hoje não é só uma questão de consciência. É um dos
quesitos fundamentais para quem quer ter uma carreira longa e respeitada.
Em escolhas aparentemente simples, muitas carreiras brilhantes podem ser
jogadas fora. Atualmente, mais do que nunca, a atitude dos profissionais em
relação às questões éticas pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu
fracasso. Basta um deslize, uma escorregadela, e pronto. A imagem do
profissional ganha no mercado a mancha vermelha da desconfiança.” - Sônia
Jordão #PENSENISSO#

