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PLANO DE CURSO
NOME DO CURSO: Ética na Administração Pública
PROFESSOR: R. Rossano Pecoraro
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Auditório do PPGI - CCET - Campus da Urca
A aula do dia 20 de setembro acontecerá no Auditório Tércio Pacitti – CCET – Campus da URCA
ANO:

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

CARGA HORÁRIA TOTAL:

2018

De 02 de agosto a 20 de setembro
Quintas-feiras, das 13:00h. às 17:00h.

32

PÚBLICO-ALVO
Servidores e funcionários terceirizados da UNIRIO
EMENTA
Expor e analisar os conceitos-chave da Ética para sua possível aplicação à gestão universitária e
ao trabalho na administração pública.
Principais tópicos: Ética como ciência da conduta. / Ética e Moral. / Ética, Liberdade,
Responsabilidade / Ética versus Direito? / Deontologia ou Ética? / Ética descritivas e Éticas
normativas. / Relativismo dos valores. / Dilemas éticos e ação moral.
JUSTIFICATIVA
A análise rigorosa dos principais conceitos da Ética, e suas repercussões no agir prático, é de
fundamental importância para a compreensão das dinâmicas intersubjetivas, dos conflitos entre
ética e direito e dos dilemas ético-morais que com muita frequência surgem no ambiente de
trabalho da administração pública. Esta compreensão, aliada ao conhecimento mais profundo dos
“instrumentos” éticos essenciais elaborados por alguns dos maiores teóricos do pensamento
Ocidental, permitirá uma fecunda e significativa melhora do ambiente de trabalho e de seu
“ethos”.
OBJETIVO GERAL
Domínio dos principais conceitos da Ética como “Ciência da conduta” e capacidade para utilizálos no ambiente de trabalho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final do Curso os participantes deverão ter aprendido a:
1) definir com precisão os principais conceitos da Ética como “Ciência da conduta”;
2) utilizar estes conceitos de maneira adequada em suas práticas cotidianas;
3) apontar com clareza os caminhos para a possível solução de conflitos e de dilemas éticos em
seu ambiente de trabalho;
4) contribuir para a ampliação do conhecimento do significado de “ações éticas” em seu ambiente
de trabalho.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ética como Ciência da conduta.
Ética e Moral.
Ética versus Direito?
Ética, Liberdade, Responsabilidade
Deontologia ou Ética?
Ética descritivas e Éticas normativas.
A crise da Ética no Século XX.
O relativismo dos valores.
Dilemas éticos e ação moral.

METODOLOGIA
O Curso se desenvolverá através de aulas expositivas; seminários de leitura e análise de textos;
e debate de questões/problemas com os discentes visando a compreensão e a possível solução de
casos de conflitos e/ou de dilemas éticos.

RECURSOS DIDÁTICOS
Poderão ser usados recursos como data show e computadores para exibição de material
audiovisual.
AVALIAÇÃO
Haverá ao longo do curso duas avaliações para verificar se os objetivos do Curso estão sendo
atingidos. Elas consistirão em Estudos dirigidos de leitura e comentário de textos e de atividades
grupais para o exame de tópicos específicos do curso e para a análise de casos concretos de
conflitos e/ou de dilemas éticos.

ENTREGA DE CERTIFICADO
O certificado de participação será entregue àqueles que obtiverem 70% de frequência mínima no
Curso.
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Professor Adjunto III do Departamento de Filosofia da UNIRIO. Vaga/Disciplina: Ética
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Doutor em Filosofia pela PUC-Rio.
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Formado em Filosofia pela Universidade de Salerno (Itália).
Especialização em Mediação e Conciliação pela ANPAR.

