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Nota aos colaboradores do HU-FURG/Ebserh
O Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio Grande
(HU-FURG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vem a todos os
seus colaboradores, sejam servidores, terceirizados, residentes, docentes, estagiários, voluntários
ou acadêmicos, para pedir atenção e cuidado nas redes sociais. Ao firmar um contrato com a
Instituição, independente do vínculo, cada pessoa passou a ser parte de uma entidade
consolidada há 40 anos na comunidade rio-grandina pela dupla função que exerce: formação
profissional e assistência a população do Rio Grande e região.
O mundo online é fascinante, revolucionou e ampliou a comunicação, desempenha
importante papel nas relações e, sobretudo, possibilita a interação constante, o que pode gerar
exposição indevida. Em se tratando de uma instituição de ensino e assistencial, pública e Federal,
como é o HU-FURG, tal exposição pode ser da própria entidade, serviços, espaços, atendimentos,
profissionais ou pacientes. Nessa perspectiva, são recomendadas algumas práticas de utilização
das redes sociais:
• Seja moderado nas postagens: seu perfil e suas publicações são de ordem pessoal. É sua
escolha mantê-los ou não. Você é livre para pensar e expressar o que quiser e onde julgar
necessário, mas observe que sua publicação diz respeito a todos os envolvidos na
mensagem ou imagem. Lembrando ainda que, uma vez definido o local de trabalho em
seu perfil ou indicada a localização, a postagem poderá caracterizar também um conteúdo
institucional e profissional, sujeito a sanções;
• Cuide de sua imagem: em muitos casos, seus amigos ou seguidores podem confundir o
seu “eu” pessoal com o profissional e entender que você fala em nome do HU-FURG,
portanto evite fazer postagens que possam gerar danos ao seu perfil profissional, à sua
equipe de trabalho, aos pacientes assistidos e ao Hospital. Se receber qualquer solicitação
da imprensa, de terceiros e, mesmo se verificar que há divulgação de informações que não
são legítimas, contate a Unidade de Comunicação Social, (53) 3233.0306 /
comunicacao.hufurg@ebserh.gov.br, ou, se for o caso, a Ouvidoria (53) 3233.0333 /
ouvidoria@hu.furg.br;
• Interaja com responsabilidade: suas publicações não devem conter informações
confidenciais ou danosas aos pacientes e ao ambiente de trabalho. Se necessário, oriente
os pacientes e seus familiares ou acompanhantes a evitarem esse tipo de exposição para
protegerem-se de situações embaraçosas.
Com essas orientações, espera-se preservar e evitar a distribuição de conteúdo (texto,
fotos ou vídeos) que possam ser prejudiciais à sua imagem pessoal e profissional, do HU-FURG e
dos pacientes, bem como manter a integridade pessoal, de sua carreira e da instituição em que
atua. Lembre-se de que é impossível apagar algo da web.
Colaborador, você é força que move o HU-FURG/EBSERH.
Colegiado Executivo HU-FURG/EBSERH

