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I. EMENTA 
Os fundamentos ontológicos da dimensão etico-moral da vida social. A dimensão da natureza ética, seus efeitos como 

"espelho" da cultura. A construção do sujeito ético e seus desdobramentos na prática institucional. O processo de construção 

de um ethos profissional, o significado dos seus valores e as implicações ético-políticas de seu trabalho. A norma e o agir 

profissional (o Código de Ética do Serviço Social). 

 

II. OBJETIVOS 

Identificar e debater as dimensões ética e moral da ação humana; 
— Analisar as implicações do agir humano do ponto de vista do dever ético e moral e da natureza do bem, do 

bom, do justo e da utilidade; 

— Identificação das tendências teórico-filosóficas que inspiraram os códigos de ética e condicionaram a 

existência de diferentes práticas profissionais; 

— Contribuir para a incorporação consciente e crítica dos pressupostos teóricos e filosóficos dos valores e 

princípios presentes no código de ética profissional; 

— Refletir sobre a ética, cotidiano e práxis profissional. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O CAMPO DA ÉTICA. 

- Definição da ética. Objeto da ética. 

- Problemas Morais e problemas Éticos 

- A essência da Moral 

- Condições da responsabilidade Moral 

- Natureza da ética profissional 

ONTOLOGIA DOS VALORES 
- O que são os valores 

- Ontologia dos valores 

- Juízos de valor e juízos de fato (de existência) 

- Caráter concreto da avaliação ética 
- Princípios e valores fundamentais do Código de Ética Profissional 

O PROJETO ÉTICO- POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 
- Análise das tendências éticas contemporâneas e dos princípios éticos do Serviço Social 3.1.1 Ontologia do ser social e 

reflexão ética 

- Neoaristotelismo 

- A teoria da justiça como equidade de John Rawls 
- A ética do discurso e a teria do agir comunicativo 

- A ética marxista 

- A racionalidade do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social 

- Seminários – A norma e o agir profissional 

ÉTICA, COTIDIANO E PRÁXIS PROFISSIONAL 
- Estudo do código de Ética 
- “Ouça um Conselho” – Apresentação e debate de vídeo 

- O olhar do aprendiz: estranhamento e identidade profissional - Relatos de práticas profissionais a partir da experiência de 

estágio 

- O Conselho Regional de Serviço Social e o “ethos” profissional 

 

IV. METODOLOGIA 
Aulas expositivas; trabalho em grupo, leitura e fichamento de textos, estudo dirigido, seminário, palestra com convidados. 

 

V. AVALIAÇÃO DO ALUNO 
O aluno será avaliado por sua presença, participação e pelo grau de sua interação nas atividades da disciplina. A composição 

da nota final se dará a partir de um processo cumulativo de pontos que serão obtidos pelo aluno ao final de cada unidade, 
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como decorrência de sua presença consciente, responsável e ativa. Para efeito de composição da nota serão consideradas e 

pontuadas as seguintes atividades didático-pedagógicas: 

Fichamento de textos – de zero a 4 pontos Seis 

Seminário teóricos – de zero a 2 pontos 

Cinco seminários temáticos – de zero a 2 pontos 

Assiduidade/pontualidade/participação = de zero a 2 pontos 
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