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4º
EMENTA

Fundamentos ontológicos da ética profissional. Conceitos fundamentais à compreensão de
Ética e da vida moral. Elementos capazes de orientar os dilemas éticos-morais
contemporâneos. As diferentes perspectivas ético-morais e suas implicações para a ética
do Serviço Social. Os códigos de Ética do Serviço Social brasileiro. Legislação que orienta
o exercício profissional e formas de organização da categoria, Ética e responsabilidade
Social.
OBJETIVOS
GERAL:
Implementar uma maior reflexão sobre a ética buscando destacar o domínio constante
sobre os eixos teórico-metodológico, Ético-Político e Técnico Operativo. Visando o
conteúdo proposto para o fortalecimento de valores como a democracia, cidadania,
equidade e justiça social, além de trabalhar em equipe interdisciplinar, contribuindo para a
mediação das demandas que lhes são postas, alicerçado na ética, valores e a moral.
ESPECÍFICOS:
•

Contextualizar a profissão do Serviço Social e sua práxis;

•

Refletir sobre o Código de Ética do Serviço e sua importância para o profissional
de Serviço Social;

•

Identificar os fundamentos teórico-metodológicos a partir dos quais o Serviço Social
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estabeleceu suas bases interventivas da ética, com sustentação no Código de
Ética;
•

Buscar práticas que venham alicerçar os estudos sobre ética profissional;

•

Analisar criticamente as perspectivas da aplicabilidade do Código de Ética.
PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL

O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS propõe:
• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando
propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais,
de organizações da sociedade civil e movimentos sociais;
• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em
sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto
das relações sociais e no mercado de trabalho;
• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do
Código de Ética do assistente social.
Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que
a formação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de:
• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais;
• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais;
• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios para a criação de políticas públicas;
• Prestar assessoria e consultoria às diversas instituições públicas e privadas em matéria
que incidem sobregarantia de direitos, de políticas sociais;
• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de
Serviço Social.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I
Ética fundamentos sócio-históricos
Ser Social Trabalho e Cultura
Doutrinas éticas fundamentais
Ética e liberdade
O Homem como Ser de Projetos
Serviço social e Ética
O Espaço da Ética na Relação Individuo e Sociedade
Ética e Cidadania
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Reflexão Ética e Cidadania
Ética e a Formação Profissional
Trajetória Ético Política do Serviço Social
UNIDADE II
Trajetória do S.Social Brasileiro
Ética e Movimento
Código de Ética sua aplicabilidade
Estudo de casos I e II
Imediaticidade no S Social
CFESS, CRESS, ABEPSS E Sindicato /Instancias do S Social
Ética e Instrumentos Processuais
Ética e práxis profissional
Ética e Direitos Humanos
Ética e Sociedade
Ética e Responsabilidade Social
METODOLOGIA
Trabalhos em sala, com Seminários, colóquios, palestras, debates , estudos dirigidos e
aulas expositivas.
AVALIAÇÃO
Avaliação processual,com AV I e AV II
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Barroco, Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social.
Bonetti, Dilséa, Adeodata. Serviço Social e Ética,
CFESS. Código de Ética do (a) Assistente Social.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética: Fundamentos sócio-históricos.
TRANSFERETTI, José. Ética e Responsabilidade Social.
CFESS. Ética e Sociedade.
CFESS. Ética e Direitos Human
CFESS. Ética, e Práxis Profissional
CFESS. Ética e Instrumentos Processuais.

COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
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