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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 socioeconômica; As implicações éticas das decisões corporativas de cunho 
econômico. Desafios éticos no início do milênio. Tendências contemporâneas de ética nos 
negócios. Ética e educação ambiental. 
 
 
2 OBJETIVOS 
 

• Desenvolvimento de habilidades e competências que os tornem aptos a lidar com as 
questões e dilemas éticos que permeiam a vida organizacional; 

• Familiarização com conceitos e teorias relacionados à temática da disciplina;  
• Estímulo ao pensamento crítico e reflexivo no que tange à avaliação moral do 

comportamento humano dentro e fora das organizações; 
• Compreensão do debate sobre ética e responsabilidade socioambiental corporativa, bem 

como as motivações e consequências dessas ações no mundo empresarial 
contemporâneo. 

 
 
3 MÉTODO DE ENSINO 
 
A disciplina terá enfoque teórico-prático e será ministrada por meio de exposição dialogada, 
estudos dirigidos, filmes, leitura e discussão de textos, seminários, atividades individuais e 
grupais. 
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4  MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação seguirá os seguintes critérios: 
 

Critério  Descrição  Peso (%) 
1 Resenhas/mapas conceituais 20 

2 Apresentação de seminário 30 

3 Prova parcial 50 

TOTAL  100% 

 
As notas de cada uma das avaliações serão dadas de 0 a 10, devendo ser multiplicadas por 
seus respectivos pesos, em média ponderada, de forma a se encontrar a média semestral. 
Estarão aprovados os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) e 75% de 
frequência. Aqueles alunos com média inferior a 7,0 (sete) deverão prestar prova final. Aqueles 
cuja frequência for inferior a 75% estarão reprovados na disciplina, independente do resultado 
final obtido.  
 
ATENÇÃO: 
É de total responsabilidade do aluno acompanhar sua frequência. É permitida a ausência em 
até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o equivalente a 15 faltas (ou 7 
aulas e meia de 2 horas de duração) para uma carga horária de 60 horas-aula (30 encontros de 
2 horas), embora não seja aconselhável a ausência.  
Caso seja necessário e naqueles casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a Pró-Reitoria 
de Graduação para solicitar amparo legal às suas atividades discentes. O professor da 
disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou justificar faltas. 
 
5 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidade I – INTRODUÇÃO À ÉTICA 
· Porque estudar ética em um curso de Administração 
· Reflexão sobre o conceito de ética 
· Conceitos e definições aplicáveis à ética e moral 
· As duas matrizes éticas: convicção e responsabilidade 
 
Unidade II – AS ÉTICAS INDIVIDUAL E SOCIAL 
· Liberdade, consciência moral e vontade livre. 
· Sociedade, controle social e bem comum. 
· Primazia da sociedade sobre o indivíduo: possibilidades e limitações. 
 
Unidade III – RACIONALIDADES PARA A ÉTICA EMPRESARI AL 
· Os diferentes grupos de interesse e suas racionalidades. 
· Modelando as diferentes racionalidades: indicadores de responsabilidade socioambiental 
empresarial. 
· Empresas cidadãs. 
 
Unidade IV – TEORIAS E DILEMAS ÉTICOS 
· Teorias éticas e tomadas de decisão. 
· Dilemas éticos: valores, destinatários e meios. 
· A questão moral no Brasil: entre a doutrina e a prática. 
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Unidade V – O PAPEL DOS CÓDIGOS DE ÉTICA 
· Códigos de ética empresariais. 
· Códigos de ética e a regulação do exercício profissional. 
· Código de ética do adminitrador. 
 
 
6 VIAS DE COMUNICAÇÃO 
 
O material de apoio à disciplina estará disponível na Internet, no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da UFES, endereço http://moodle2.ufes.br/, inclusive as orientações para 
os trabalhos. 
 
As notas serão divulgadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e no Portal do 
Professor. 
 
Em caso de dúvidas, o aluno poderá solicitar atendimento individual, mediante contato através 
do e-mail: amaroeduc@yahoo.com.br. 
 
7 BIBLIOGRAFIA 
 
7.1 Básica  
 
ALONSO, Felix Ruiz; LOPEZ; Francisco Granizo; CASTRUCCI, Plinio de Lauro. Curso de ética 
em administração. São Paulo: Atlas, 2008. 

ASHLEY, Patricia A. (Org). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2ed. - São Paulo: 
Saraiva, 2005.  

SROUR, Robert H. Ética empresarial: a gestão da reputação. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 
2003. 

7.2 Complementar  
 
FURROW, Dwight. Ética: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

MATTAR NETO, João A . Filosofia e ética na administração. São Paulo: Saraiva, 2004. 

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de (org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

RAMOS, Alberto Guerreiro. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza 
das nações. Rio de Janeiro: FGV, 1981. 

SROUR, Robert H. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 


