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1 – EMENTA: 
Perspectivas filosóficas das doutrinas éticas; Perspectiva histórica dos estudos em 
ética empresarial; Ética na atividade econômica; As visões sobre a ética 
empresarial: a visão clássica e a visão sócio-econômica; As implicações éticas das 
decisões corporativas de cunho econômico. Desafios éticos no início do milênio. 
 
2 – OBJETIVOS: 

• Permitir aos alunos o entendimento das doutrinas éticas fundamentais à 
orientação das práticas administrativas contemporâneas em organizações 
tradicionais e organizações voltadas para objetivos não lucrativos; 

 
• Fornecer elementos e categorias hermenêuticas que possibilitem a análise 

dos problemas tanto teóricos quanto práticos no campo da Ética; 
 

• Proporcionar um panorama geral da evolução histórica e conceitual da Ética 
no Ocidente; 

 
• Fornecer elementos conceituais nos campos da Ética no ambiente 

organizacional para capacitar os alunos à compreensão, ao debate e à crítica 
da ética profissional voltados à prática do gestor de pessoas, nos contextos 
histórico, social, político e econômico no âmbito da contemporaneidade, com 
ênfase nas ciências humanas; 

 
• Discutir o ser humano a partir de seus aspectos filosóficos e culturais; 

 
• Analisar conteúdos de crenças e valores orientadores da ação humana em 

ambientes sociais, políticos e organizacionais; 
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• Possibilitar o debate acadêmico sobre a ética empresarial e a 

responsabilidade social das organizações econômicas; 
 
Ao final da disciplina os alunos deverão estar aptos a: 
 

• Avaliar o papel da ética no âmbito de organizações empresariais; 
 
• Compreender a necessidade de um posicionamento correto, em termos 

éticos, na tomada de decisões de cunho corporativo; 
 
• Debater as implicações éticas nos planos social e pessoal das alternativas 

adotadas nos diferentes contextos organizacionais. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade I – Perspectivas filosóficas das doutrinas éticas   

• As principais doutrinas éticas; 
• A racionalidade substantiva e a orientação de ações de solidariedade: 

contraposição a outros tipos de racionalidade;  
• A Teoria da Delimitação de Sistemas Sociais: modelo de análise 

multidimensional da realidade social contemporânea; 
• O Homem Parentético: a possibilidade do exercício da ética em organizações 

econômicas. 
 
Unidade II – A Ética Empresarial e a Responsabilida de Social das Empresas: 

• A ética empresarial; 
• A responsabilidade social das empresas. 
 

Unidade III – As Visões Clássica e Sócio-econômica sobre a Responsabilidade 
Social Corporativa: 

• A visão clássica; 
• A visão sócio-econômica. 
 

Unidade IV – Contexto Brasileiro e Iniciativas do E mpresariado Nacional em 
relação à Ética e Responsabilidade Social: 

• A duplicidade moral no Brasil; 
• As morais empresariais; 
• A lógica do capitalismo e a gestão da reputação; 
• Os indicadores de responsabilidade social. 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO:  
Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 

• Leitura, análise e interpretação de textos pelos alunos, principalmente 
capturados através da INTERNET; 

• Condução de seminários pelos alunos sobre os temas pesquisados, 
previamente agendados; 

• Exposição dialogada pelo professor e/ou conferencista convidado. 
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5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
Serão observados os seguintes aspectos: 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Análise e interpretação de textos; 
• Avaliações de aprendizagem e exercícios; 
• Auto-avaliação. 
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Além destas indicações bibliográficas, os alunos deverão pesquisar temas em 
artigos de periódicos especializados, além de sítios na internet que, atualmente,  
como rits, ethos, gife e outros (verificar em sites de busca). 
 

 


