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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 032 
Ética e Cidadania obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

60 horas não 

EMENTA 

O que é ética. A diferença entre ética e moral. Raízes da virtude ética. 
Exigências éticas dos cargos públicos. A ética como base da construção da 
imagem pública. Estudos de casos sobre a importância da ética na política. 
Ética e pesquisa. Ato ético na saúde mental. Ética e assistência. Ética 
profissional e o Código de Ética dos psicólogos. 

 OBJETIVO GERAL 

- Oportunizar aos graduandos conhecimentos relativos aos fundamentos 
filosóficos e históricos das noções de ética, moral e cidadania, enfatizando os 
aspectos da ética profissional do psicólogo e da sua responsabilidade social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover subsídios teóricos relevantes à reflexão acerca da ética e 
cidadania nos planos filosófico, histórico e social; 

• Possibilitar um aprofundamento teórico acerca dos conceitos de ética, 
moral e valores humanos; 

• Promover uma reflexão sobre a ética na contemporaneidade; 
• Permitir ao aluno conhecer e analisar criticamente os fundamentos 

éticos do exercício profissional do psicólogo; 
• Discutir questões atuais relacionadas à ética e responsabilidade social 

no exercício profissional do psicólogo, enfatizando a realidade 
brasileira. 

METODOLOGIA 

- Aula expositiva dialogada; 

- Seminários e outras atividades em equipes; 

- Análise de processos éticos; 

- Resenhas de textos da bibliografia recomendada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Análise histórica do conceito de ética; 
2. Perspectivas filosóficas no estudo da ética; 
3. Ética e Moral 
4. Ética e valores humanos; 
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5. Ética e contemporaneidade; 
6. Ética e Psicologia: 

• Psicologia, direitos humanos e cidadania; 
• Psicologia e políticas públicas; 
• Código de ética do profissional psicólogo e regulamentação do 

exercício profissional; 
• Violações ao código de ética profissional e processos éticos; 

AVALIAÇÃO 

I Unidade II Unidade III Unidade 

Avaliação escrita 
individual 

Seminários ética profissional Estudos de caso 

REFERÊNCIA BÁSICA 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010 
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REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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ROMARO, R. A. A ética na psicologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.   

 

TOMASSI, S. M. B. (org) .Revisitando a ética com múltiplos olhares. São 
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Martins fontes, 2012. 
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