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PROGRAMA 
 
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 – OBJETIVO GERAL 
- Propor uma reflexão crítica, fundamentada e contextualizada sobre a expressões da moral na  
cotidianidade e sobre os fundamentos da ética, estimulando a problematização e o debate de ideias a 
partir do estranhamento e desnaturalização das relações sociais no momento histórico presente e na 
realidade brasileira 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Compreender a relação entre o indivíduo singular e o humano-genérico a partir dos fundamentos 
ontológicos do ser social e das objetivações ético-morais; 
- Conhecer as concepções filosóficas e políticas acerca da liberdade e o significado da liberdade 
enquanto uma exigência ética central, conforme preceitua o Código de ética profissional; 
- Traçar o percurso sócio-histórico e político do processo de construção da Ética Profissional do 
Assistente Social; 
- Provocar a reflexão sobre os desafios teóricos e políticos à consolidação do Projeto Ético Político do 
Serviço Social na atualidade e o debate sobre a Agenda do Serviço Social brasileiro no eixo Ética e 
Direitos Humanos 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 – OS FUNDAMENTOS DA ÉTICA 
- Ética e Moral  
- As bases sócio-históricas de constituição da ética; 
- A reprodução social das objetivações ético-morais; 
- História e sociedade: os sujeitos ético-políticos. 
  
Unidade 2 – ÉTICA E PRÁXIS PROFISSIONAL 
- O que vem a ser a ética profissional; 
- A trajetória ético-política do Serviço Social brasileiro; 
- Códigos de Ética de 1947, 1965, 1975 e 1986; 
- O Projeto Ético Político, a Lei 8.662/1993 e o Código de Ética de 1993; 
- Ética e instrumentos processuais. 
 
Unidade 3 – ÉTICA E DIREITOS HUMANOS NO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 
- Os direitos humanos e o Projeto Ético Político do Serviço Social; 
- A agenda do Serviço Social brasileiro no eixo Ética e Direitos Humanos; 
- A defesa da ética em tempos de crise dos projetos de transformação profissional: tarefa para 
todos/as Assistentes Sociais. 
 
IV – METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivas e discussão/debates de textos, sendo 
absolutamente indispensável a leitura prévia da bibliografia indicada. Como recursos didáticos 
utilizaremos: textos indicados na bibliografia, transparências, material a ser preparado pelos próprios 
alunos, quadro branco, pincel para quadro branco, música, aparelho de som e DVD. 
 



V – AVALIAÇÃO 
Para aprovação, sem a necessidade de prova final, serão considerados válidos 75% de presença dos 
alunos as aulas e média semestral igual ou superior a 7,0 (sete). 
O processo de avaliação dos conteúdos e de composição da nota será realizado ao longo do 
semestre letivo através da aplicação de avaliação do conteúdo, sob a forma de exercícios e 
atividades diversas, pontuadas cada uma com uma nota, sob a forma de peso, previamente 
estabelecido, cuja totalização poderá conferir a nota máxima/média semestral do aluno.  A professora 
divulgará previamente o tipo de atividade, o dia em que será realizada e o valor (peso) atribuído a 
cada atividade avaliativa. Não haverá reposição da atividade e o aluno que dela não participar poderá 
recompor a sua nota nas avaliações seguintes, inclusive por meio da prova final. 

 
VI - BIBLIOGRAFIA DE LEITURA OBRIGATÓRIA 
 
Unidade I:  
 
VÁSQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. 24ª edição.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 (Cap. I e V) 
  
BARROCO, Maria Lucia S. Ética: fundamentos sócio-históricos. São Paulo: Cortez, 2008. (Biblioteca 
Básica de Serviço Social; v.4). 
 
CHAUI, Marilena. Convite Filosofia. 
 
Unidade II: 
SIMÕES, Carlos. A ética das profissões. In: BONETTI, Dilséa Adeodata (org.) [et. al]. Serviço Social e 
Ética: convite a uma nova práxis. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
PAIVA, Beatriz Augusto de, [et.al.]. Reformulação do Código de Ética: Pressupostos históricos, 
teóricos e políticos. In: BONETTI, Dilséa Adeodata (org.) [et. al]. Serviço Social e Ética: convite a uma 
nova práxis. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
NETTO, José Paulo. Ética e Crise dos Projetos de Transformação Social. In: BONETTI, Dilséa 
Adeodata (org.) [et. al]. Serviço Social e Ética: convite a uma nova práxis. 9 ed. São Paulo: Cortez, 
2008. 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: 1947, 1965, 1975, 1986 e 1993.  

BRAZ, Marcelo; TEIXEIRA, Joaquina Barata. O Projeto Ético Político do Serviço Social. In: 
Capacitação em Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 2009. 

Lei nº 8.662/93, de 07 de junho de l993. 

Resolução CFESS nº 428/2002. Dispõe sobre as normas que regulam o CÓDIGO PROCESSUAL DE 
ÉTICA, incluindo as alterações regulamentadas e aprovadas pelo conjunto CFESS/CRESS. 
 
Unidade III 
Bibliografia e palestras a serem definidas de acordo com a dinâmica de estudo/debate final. 


