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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 

Dentre os objetivos da disciplina, destacam-se:  
• 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 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ÉTICA 

 O que é ética 

 Ética e moral 

 Lealdade e moralidade 

 Ética e administração 

 Por que a ética nos negócios 
UNIDADE II – AS TEORIAS ÉTICAS E TOMADA DE DECISÃO 

 Egoísmo e autointeresse 

 Ética da convicção 

 Ética da responsabilidade 

 As tomadas de decisão 
UNIDADE III – DILEMAS ÉTICOS 

 Dilema dos valores 

 Dilema dos destinatários 



 Dilema dos meios 
UNIDADE IV – ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS 

 Evolução do conceito de responsabilidade social 

 Abordagens normativas e sistêmicas 

 Gestão ecocêntrica 

 Consumo responsável 

 Desafios para o futuro 
UNIDADE V – A REPUTAÇÃO DAS EMPRESAS 

 Os riscos empresariais 

 O que é reputação 

 A gestão da reputação 

 Do discurso para a prática 

 Gerenciamento de impressões 
UNIDADE VI – MORAL E ÉTICA NO BRASIL 

 A dupla moral no Brasil 

 Disjunção entre doutrina e prática 

 Cultura, estado e religião 

 Traços da cultura brasileira 

 Ruptura ética 
UNIDADE VII – CÓDIGOS DE ÉTICA 

 Códigos de ética empresariais 

 Códigos de ética e a regulação do exercício profissional 

 Código de ética do administrador 
 
4 - METODOLOGIA 

A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas dialogadas, leituras de textos 
complementares, seminários, resolução de exercícios e práticas didáticas que possibilitem 
a participação efetiva dos alunos no processo de apreensão e consolidação dos conteúdos 
programáticos.  
 
5 – AVALIAÇÃO 

A metodologia e a avaliação serão dimensionadas prevendo: leitura e análise crítica de 
textos escritos e/ou de material audiovisual, debates, elaboração de trabalhos. 
A avaliação será dividida da seguinte forma: 

 Exercícios e atividades (20% da nota) 

 Seminários (30% da nota) 

 Provas (50% da nota) 

Não haverá prova substitutiva antes da prova final. Os alunos que perderem uma das 
provas poderão fazer a prova final como substitutiva. 
Os alunos que não atingirem nota 7 deverão realizar uma atividade de recuperação. 
 
ATENÇÃO: 
O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que os alunos 
que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por falta 
independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 
ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  
É de total responsabilidade de o 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. A professora 
da disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou justificar faltas. 
 



6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM A PROFESSORA: 

Para comunicar-se com a professora, os alunos poderão utilizar o e-mail 
leticia.fantinel@ufes.br ou poderão procurá-la, presencialmente, fora do horário das aulas, na 
sala 2, em horário previamente agendado por e-mail. 
Notas e resultados serão divulgados através do Portal do Aluno. 
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