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NOTA DA CE

 

 

 

 
Vitimizar é o ato de ameaçar alguém ou de praticar agressão física, verbal, visual ou de 
humilhação emocional contra outra pessoa.
feito diretamente a uma pessoa; ou pode atingir um grupo de pessoas.
categoria de pessoas, como uma vítima é um ato de violência, pois desconsidera a condição de 
agente moral responsável da vítima. Nesse sentido, a vitimização é uma perversão dos atos de 
relacionamento que tende a acontecer nos ambientes institucion
 
São frequentemente reportados atos de agressão cometidos na Comunidade da UFABC, com a 
utilização de espaços institucionais e outros
virtuais expressivas das redes de relacionamento. Proliferam as exp
deselegantes, ofensivas e violentas.
 
Na condição de defensora da livre manifestação de pensamento e de expressão éticas, que devem 
imperar nas relações entre os agentes públicos e entre os agentes públicos e os consumidores de 
serviços públicos, esta CE-
de comunicação que podem ser expressivos de violência. E que a violência, em todas as suas 
formas, é imoral. 
 
É certo que a CE-UFABC, enquanto tal, não tem poder puni
agentes públicos. Mas, ela tem o poder de estimular os que são alcançados por suas formas de 
manifestação, a que repudiem os atos de agressão e condenem aqueles que não respeitam a 
cultura da Ética, a qual deve prevalecer na 
para o bem público. 
 
Não é sem motivo que o Código de Ética do Servidor Público dispõe que a função pública 
integra-se na vida particular de cada Servidor Público e que ”...os fatos e atos verificados na 
conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na 
vida funcional”. (item VI) 
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NOTA DA CE-UFABC Nº 005, DE 25 DE ABRIL DE 201

Sobre a vitimização por motivos de raça, religião, 
gênero, sexualidade e outros. 

é o ato de ameaçar alguém ou de praticar agressão física, verbal, visual ou de 
humilhação emocional contra outra pessoa.  A vitimização pode ser pessoal, quando o ataque é 
feito diretamente a uma pessoa; ou pode atingir um grupo de pessoas.
categoria de pessoas, como uma vítima é um ato de violência, pois desconsidera a condição de 
agente moral responsável da vítima. Nesse sentido, a vitimização é uma perversão dos atos de 
relacionamento que tende a acontecer nos ambientes institucionais. 

São frequentemente reportados atos de agressão cometidos na Comunidade da UFABC, com a 
utilização de espaços institucionais e outros não institucionais, como a internet e ferramentas 
virtuais expressivas das redes de relacionamento. Proliferam as expressões verbais e visuais 
deselegantes, ofensivas e violentas. 

Na condição de defensora da livre manifestação de pensamento e de expressão éticas, que devem 
imperar nas relações entre os agentes públicos e entre os agentes públicos e os consumidores de 

-UFABC tem a obrigação de lembrar a todos que há usos dos espaços 
de comunicação que podem ser expressivos de violência. E que a violência, em todas as suas 

UFABC, enquanto tal, não tem poder punitivo sobre aqueles que não são 
agentes públicos. Mas, ela tem o poder de estimular os que são alcançados por suas formas de 
manifestação, a que repudiem os atos de agressão e condenem aqueles que não respeitam a 
cultura da Ética, a qual deve prevalecer na vida e no exercício das funções dos que trabalham 

Não é sem motivo que o Código de Ética do Servidor Público dispõe que a função pública 
se na vida particular de cada Servidor Público e que ”...os fatos e atos verificados na 

dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na 
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DE 2013.

Sobre a vitimização por motivos de raça, religião, 
 

é o ato de ameaçar alguém ou de praticar agressão física, verbal, visual ou de 
A vitimização pode ser pessoal, quando o ataque é 

feito diretamente a uma pessoa; ou pode atingir um grupo de pessoas.  Tomar alguém, ou uma 
categoria de pessoas, como uma vítima é um ato de violência, pois desconsidera a condição de 
agente moral responsável da vítima. Nesse sentido, a vitimização é uma perversão dos atos de 

São frequentemente reportados atos de agressão cometidos na Comunidade da UFABC, com a 
não institucionais, como a internet e ferramentas 

ressões verbais e visuais 

Na condição de defensora da livre manifestação de pensamento e de expressão éticas, que devem 
imperar nas relações entre os agentes públicos e entre os agentes públicos e os consumidores de 

UFABC tem a obrigação de lembrar a todos que há usos dos espaços 
de comunicação que podem ser expressivos de violência. E que a violência, em todas as suas 

tivo sobre aqueles que não são 
agentes públicos. Mas, ela tem o poder de estimular os que são alcançados por suas formas de 
manifestação, a que repudiem os atos de agressão e condenem aqueles que não respeitam a 

vida e no exercício das funções dos que trabalham 

Não é sem motivo que o Código de Ética do Servidor Público dispõe que a função pública 
se na vida particular de cada Servidor Público e que ”...os fatos e atos verificados na 

dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na 


