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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
I - EMENTA 
 
Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-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 implicações éticas e políticas de seu 
trabalho.  A norma e o agir profissional (o Código de Ética do Serviço Social). 
 
 
II – OBJETIVOS 
 
Propor uma reflexão crítica, fundamentada e contextualizada sobre as expressões da 
ética na atual cotidianidade, a partir do estímulo à problematização, ao debate de idéias, 
ao estranhamento e desnaturalização das relações sociais na realidade brasileira e do 
momento histórico presente. 

 
 
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I - O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 
Objetivo específico: Evidenciar as dimensões sócio-históricas e políticas da construção 
do Código de Ética Profissional do Assistente Social e os desafios a sua consolidação 
em face do neoconservadorismo.  

Temas para o debate: 
1. O lugar da ética no debate do Serviço social brasileiro; resgate histórico acerca 

da construção de um novo ethos profissional; 
2. O processo sócio histórico e político de superação do conservadorismo e dos 

fundamentos filosóficos da ética profissional tradicional;  
3. Dimensões que materializam o projeto ético-político profissional dos Assistentes 

sociais na atualidade; 
4. O Projeto ético-político frente à crise contemporânea. 
5. A importância dos valores e princípios éticos e políticos que norteiam o projeto 

profissional e o Código de Ética do Assistente Social; 
 
UNIDADE II- O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
 



Objetivo específico: Provocar a reflexão a respeito dos desafios teóricos e políticos à 
consolidação do projeto ético-político do Serviço Social na atualidade. 

Temas para o debate:  

1. Projeto Coletivo e projeto profissional: a categoria profissional como sujeito 
coletivo; 

2. A auto-imagem da profissão e o ethos profissional; 
3. Influência do neoconservadorismo pós-moderno no Serviço Social   
4. A norma e o agir profissional: estudo do Código de Ética e das resoluções do 

conjunto CFESS/CRESS. 
5. O código de Ética na cotidianidade da prática profissional  

 
UNIDADE III - OS FUNDAMENTOS DA ÉTICA 
 
Objetivos específicos: a) Analisar a relação dialética entre indivíduo singular e 
humano-genérico a partir dos fundamentos ontológicos do ser social e das 
objetivações  ético-morais; e, b) refletir sobre a liberdade enquanto uma exigência 
ética central, enfocando as concepções filosóficas e políticas acerca do tema. 

Temas para a reflexão/debate: 
1. Problemas Morais e Problemas Éticos 
2. O problema dos meios e dos fins (finalidade) e o problema das escolhas. 
3. As bases sócio-históricas de constituição da ética 

a. Os conceitos de Práxis e alienação 
4. A reprodução social das objetivações ético-morais 

a. O Processo de constituição do ser social  
b. Os constituintes do campo ético 

5. A liberdade como problema e o problema da coisificação do humano  
6. Grandes concepções filosóficas sobre a liberdade 
7. O Problema da liberdade no cotidiano da prática profissional  

 
IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas; trabalho em grupo, leitura, debate de textos, estudo dirigido; exibição 
e debate de filmes, exercícios de compreensão e problematização de temas pertinentes 
a disciplina. Realização de atividade integrada com outra(s) disciplina(s) do período 
acadêmico.  
 
V - AVALIAÇÃO  
A avaliação do aluno terá suporte na sua responsabilidade como educando, na sua 
participação ativa nas atividades da disciplina e na apreensão dos conteúdos 
ministrados. A nota final será uma construção do próprio aluno a partir dos seguintes 
critérios de avaliação/pontuação das seguintes atividades:  
 

1. Leitura e fichamento de textos indicados para leitura – até 3 (três) pontos 
2. Estudo dirigido – até 2 (dois) pontos 
3. Participação nas atividades de complementação do conteúdo – até 2 (dois) 

pontos. 
4. Realização de exercícios de apoio – até 2 (dois) pontos. 
5. Assiduidade, pontualidade e participação  – até 1 (um) ponto. 
 

Observação: não serão aceitos trabalhos após o prazo estipulado para entrega 
 



A média final será resultante da soma dos pontos obtidos pelo aluno nas atividades 
didáticas. Aqueles alunos que não alcançarem a média 7 (sete) farão uma prova escrita 
sobre os conteúdos ministrados nas três unidades da disciplina, prevista para o dia 02 
de dezembro.  
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