
Campus I - Praça Universitária - Av. Universitária Esquina com 5 ª Avenida s/n - Setor Universitário CEP: 74605-220 

Goiânia - Goiás - Brasil  Telefones: 62 3209-6314  Fax: 62 3209-6313 

 

                                                                                 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Direção da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás vem à 
público esclarecer que não coaduna com qualquer atitude de discriminação e  
preconceito, assédio e nem exposição indevida de pessoas e fatos. 

Atitudes isoladas de qualquer docente, técnico-administrativo ou aluno não 
refletem o pensamento e os valores cultivados nesta Unidade Acadêmica, sendo cada 
um responsável por seus atos particulares, no âmbito administrativo, civil e penal.  

Os servidores públicos devem manter conduta adequada à moralidade 
administrativa, ser leais às instituições a que servir e guardar sigilo dos assuntos da 
repartição. No âmbito de uma universidade, espera-se ainda que todo docente resguarde 
os princípios éticos que devem guiar a pesquisa acadêmica e a relação orientador-
orientando. O dever de moralidade, lealdade e ética impede a exposição de alunos e 
trabalhos acadêmicos ao achincalhe público nas redes sociais.  

Dos estudantes e pesquisadores, espera-se o desenvolvimento de pesquisas e 
estudos que traduzam um trabalho intelectual sério, de qualidade adequada ao grau 
acadêmico almejado, com lisura e ética.  

Em relação ao projeto de pesquisa intitulado “FEMINICÍDIO – VITIMIZAÇÃO 
E CRIMINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA IDEOLOGIA DE GÊNERO”, a direção da 
Faculdade de Direito está tomando todas as medidas necessárias à apuração dos fatos 
haja vista que o estudante apontado como autor não possui vínculo com a UFG desde 
2015, sua matrícula está sub judice, e a docente responsável pela publicação esteve de 
licença médica, de agosto a dezembro de 2017.  

A direção da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás não se 
furtará ao seu dever se supervisionar as atividades dos docentes, estudantes e técnicos-
administrativos, nos termos definidos no Regimento Geral da UFG, bem como tomará 
as providências para assegurar a qualidade acadêmica e integridade ética dos trabalhos 
de pesquisa nela desenvolvidos.  

Direção da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, aos 19 dias 
do mês de janeiro de 2018. 

Profa. Bartira Macedo de Miranda Santos 
Diretora da Faculdade de Direito/UFG 


