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PLANO DE ENSINO 2019.1 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
 

DISCIPLINA: CIN77203-2C – ÉTICA PROFISSIONAL  

CARGA HORÁRIA: 36 h/a – semestrais – 2 h/a semanais 

OFERTA: 2ª fase do Núcleo de Formação Comum dos cursos de Arquivologia, 
Biblioteconomia e Ciência da Informação  

PROFESSORA: Ana Claudia Perpétuo de Oliveira - e-mail:  anacpo72@gmail.com 

HORÁRIO: 3ªfeira – das 18h30min às 20h10min 

 
 

2 EMENTA 
Ética: conceito e objeto. As questões éticas e a atuação profissional. Legislação. 

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 Geral 
 
Compreender os fundamentos apropriados para a realização da escolha e aplicação dos 
preceitos éticos no ambiente profissional. 

 

3.2 Específicos 

 
3.2.1 Discutir as circunstâncias que levam a pessoa a fundamentar ética e moralmente a sua 
existência no mundo; 
3.2.2 Apresentar os fundamentos e a evolução histórica da ética na humanidade;  
3.2.3 Identificar o alcance da conduta ética no exercício profissional. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1 A ética e seus fundamentos. 
4.2 Panorama histórico da ética. 
4.3 História da ética nas organizações. 
4.4 A ética profissional. 
4.5 Legislação e códigos de ética. 
4.6 Direitos e deveres individuais e coletivos. 
4.7 Acesso à informação e Direitos Autorais. 

 

5 METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas dialogadas, leitura e análise de textos, atividades individuais e em equipe 
(em sala de aula e fora dela), elaboração de textos, palestras com profissionais, vídeos, 
fichamentos e outras formas, conforme a necessidade.  
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6 AVALIAÇÃO 

 
São componentes da avaliação: 
a) 2 avaliações escritas individuais (50%) 
b) Trabalho final (30%) 
c) Atividades e participação em aula (20%)      
A composição do conceito final (Nota final = a + b + c) 
Serão considerados como itens de avaliação de atividades e participação em aula a 
frequência, entrega  na data estimada do trabalho final e realização de trabalhos em sala de 
aula. 
 
 

Obs: 
- Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela 
reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das 
mesmas. (Art. 69, inciso 2,Resolução 017/CUn/97). 

- Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas 
(Art. 69, inc. 4, Resolução 017/CUn/97). 

- O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar 
avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do 
Departamento de Ensino dentro do prazo de 3 (três) dias úteis (Art. 74, Resolução 
017/CUn/97). 

- O atendimento ao aluno pode ser agendado pelo e-mail: anacpo72@gmail.com 

 

Nas avaliações escritas espera-se que o aluno demonstre compreensão e/ou fixação do 
conteúdo programático bem como o uso correto da língua vernácula e uso das normas de 
padronização de trabalhos acadêmicos.  

No trabalho final espera-se que o aluno demonstre capacidade de delimitar a abordagem e 
alcance do conteúdo do trabalho, capacidade de análise, argumentação e síntese do tema, 
capacidade de descobrir, explorar e utilizar bibliografia sobre o tema, uso de procedimentos 
normalizados, uso correto da língua vernácula e capacidade de construir texto coerente em 
forma e conteúdo.  
 

Atenção: Entregar ao professor presencialmente, em sala de aula, a redação final do 
trabalho final até a data limite indicada no plano de ensino somente em versão impressa  
 

DIREITOS E DEVERES DO ESTUDANTE  
Recomenda-se a consulta ao Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC -  
http://notes.ufsc.br/aplic/RESOCONS.NSF/eab68f213e7101c80325638c005e9041/29c50f204
e370fe9032565f5004f9384?OpenDocument&Highlight=2,17 
 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco: Aristóteles: texto integral. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: M. 
Claret, 2007.  
 

CHAUI, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 
 

DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: de como a autonomia das novas 
tecnologias obriga a rever o mito do progresso. 3. ed. São Paulo: UNESP, 2011. 
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SANCHEZ VASQUEZ, Adolfo. Ética. 36. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 
 

TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
* consta na Biblioteca Universitária 
 
 

 8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: M. Fontes, 2012.  
 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS. Princípios Éticos do Arquivista. Disponível em 
http://www.aab.org.br/prineticos.htm 
 
BARRETO, Sônia. Kant e os fundamentos da ética do dever. In: CABRAL, Alexandre Marques et 

al.(Org.). Filosofia: um panorama histórico-temático. Rio de Janeiro: Mauad X, 2013. p. 167-172. 
 
BITTENCOURT, Renato Nunes. Schopenhauer e a ética da compaixão. In: CABRAL, Alexandre 

Marques et al.(Org.). Filosofia: um panorama histórico-temático. Rio de Janeiro: Mauad X, 2013. p. 173-
181. 
 
CABRAL, Alexandre Marques; SAMPAIO, Juliana. Ética da finitude. In: CABRAL, Alexandre Marques et 

al.(Org.). Filosofia: um panorama histórico-temático. Rio de Janeiro: Mauad X, 2013. P. 182-188. 
 
DELEUZE, Gilles.Spinoza e as três “ Éticas”. In: ____. Crítica e clínica. São Paulo: Ed. 34, 
1997. p.156-170. 
 

DUARTE, Eliane Cordeiro de Vasconcellos Garcia; PEREIRA, Edmeire Cristina. Direito autoral: 
perguntas e respostas. Curitiba: Ed. UFPR, 2009. 
 
LEITE, Thiago Soares. Aristóteles e a ética nicomaqueia.  In: CABRAL, Alexandre Marques et al.(Org.). 

Filosofia: um panorama histórico-temático. Rio de Janeiro: Mauad X, 2013. p. 160-166. 
 
SOUZA, Francisco das Chagas de. Ética e deontologia em profissionais da informação. 

In:____. Ética e deontologia. Florianópolis: Ed. da UFSC, Itajaí: Ed. da UNIVALI, 2002. 
p.11-110. 
 
 

 
 

C R O N O G R A M A (PREVISÃO) – 2019/1 

DIA/MÊS CONTEÚDO 

12/03 

Apresentação do plano de ensino da disciplina, professor e alunos. 
Estabelecimento de diretrizes e cronograma de aulas, trabalhos e 
avaliações. 

19/03 
A ética e seus fundamentos 

26/03 
A ética e seus fundamentos 

02/04 
Panorama histórico da ética 
Auxílio para o trabalho semestral 

09/04 
Panorama histórico da ética  

16/04 História da ética nas organizações 

23/04 A ética profissional 

30/04 
A ética profissional 

Revisão para a Prova 1 

07/05 Prova 1 
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14/05 
Legislação e códigos de ética 

21/05 
Legislação e códigos de ética 

28/05 
Direitos e deveres individuais e coletivos 

Entrega do trabalho  

04/06 Direitos e deveres individuais e coletivos 

11/06 Acesso à informação e Direitos Autorais 

18/06 
Acesso à informação e Direitos Autorais 

Revisão para a Prova 2 

25/06 Prova 2 

02/07 Notas finais e encerramento da disciplina  

Entrega de Prova 2 e média final 

09/07 Prova de recuperação 
 

  
 


