
 
 

2ª Etapa da Ginkética 
 

 Produção de material relacionado com o tema “ética”. 
 Grupo 4 Estações 
 Material produzido: Projeto de Podcast com episódio piloto e trilha sonora 

original. 
 

Projeto do Podcast Ética nas 4 Estações 
 

 
 

1. O que é um podcast? 
                               
Um Podcast é um conteúdo em áudio, disponibilizado por meio um arquivo baixado 
ou streaming (transmissão ao vivo por meio da internet), que pode ser acessado a 
qualquer momento. É como se fosse um programa de rádio sobre um assunto 
específico, mas com a diferença de ser um conteúdo sob demanda, geralmente dividido 
em episódios.1 
 
2. Objetivo 
 
O Podcast Ética nas Quatro Estações tem como objetivo disseminar o conteúdo do 
código de ética do TCE-RN entre os servidores e promover o debate acerca da temática 
da ética como instrumento de fortalecimento desse valor na cultura organizacional do 
Tribunal. 
 
3. Frequência e divulgação dos episódios 
 
Os episódios serão mensais, contemplado temas específicos do código de ética, e 
distribuídos via whatsapp e canais institucionais (site, área restrita). 
 
4. Escopo dos episódios 
 
Os episódios serão produzidos a partir de uma estrutura de quadros. Com isso, 
trataremos conceitos específicos e situações práticas para discussão de sua aplicação. 

                                                
1 https://klickpages.com.br/blog/como-fazer-podcast/ 



 
 

Podcast Ética nas 4 Estações Episódio Piloto 
 

 
 
 
 Episódio piloto em anexo. 
 Letra da música “Ética nas 4 Estações”. 

 
Ética nas 4 Estações 
 
O código faz, a ética cresce 
E aqui dentro  
O interesse público prevalece 
Dignidade e dedicação 
 
A ética vai, sigilo faz 
O dado e a informação 
Mas é o amor que está aqui dentro 
Em relação à afirmação 
 
Passa o inverno, chega o verão 
Abster-se de recomendação 
Ou apresentar sugestão 
Sobre assunto interno da gestão 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na primavera, calmaria 
Atitude, independência 
Queria sempre essa alegria 
Fiscalizando, com competência 
 
No outono, ética formal 
É institucional 
De todo servidor 
Pois não tem jeito, é o Tribunal 
 
No outono ética formal 
É institucional 
De todo servidor 
Pois não tem jeito, não 
É o Tribunal 
Uh, uh, uh, uh, é o Tribunal 
Uh, uh, uh, uh, é o Tribunaaaaaaal 
 
Por um Tribunal ético, por uma 
sociedade ética 
Nas quatro estações 

 


