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EMENTA 

Conceituação de ética profissional. O papel do psicólogo enquanto resposta a demandas sociais e historicamente 

determinadas. Alternativas possíveis. Conceituação de “cliente” em relação às diversas áreas de atuação do 

psicólogo. O psicólogo como profissional liberal ou assalariado: implicações éticas. Análise crítica do Código de 

Ética do Psicólogo. Aspectos coorporativos. 

OBJETIVOS 

Promover reflexões que possibilitam a formação e o desenvolvimento de uma postura ética do aluno; desenvolver 

consciência ética em relação à identidade profissional, enquanto pessoa, na organização e na sociedade; possibilitar 

conhecimento do Código de Ética Profissional do psicólogo; proporcionar ao aluno contato com problemas éticos 

concretos vivenciados no exercício da psicologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 A ética na formação profissional do Psicólogo. 

 Ética e subjetivação. 

 Psicologia como ética do cuidado. 

 Postura ético-política e crítica do psicólogo. 

 O código de ética profissional. 

 O exercício profissional dos psicólogos na atualidade. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

A plataforma Google Meet será utilizada para a realização das aulas, que serão semanais, síncronas, com duração de 01 

hora. Todos os materiais para apoio aos estudos serão disponibilizados no Portal Didático 

(www.campusvirtual.ufsj.edu.br). 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA: Conforme Resolução 07 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art 11. O registro da 

frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas e não pela presença durante as 

atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por 

infrequência.” 
 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

Trabalho individual de articulação dos textos debatidos para responder (em uma lauda) a seguinte pergunta: Psicologia, 

para quê e para quem?  

 

Trabalho em grupos de 05 alunos sobre tema relevante à atuação profissional da/o psicóloga/o. 

O trabalho deverá ser apresentado em aula síncrona e abordar as seguintes questões relativas ao tema escolhido: 

 Breve histórico e caracterização do tema  

 Atuação profissional e questões éticas envolvidas 

 Desdobramentos políticos 

 Posicionamento do CFP  

 Processos éticos e jurídicos em curso  

 Como o tema é tratado em outros países  

 Referências bibliográficas utilizadas 

  

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Trabalho individual: 40 pts 

 Trabalho em grupo: 60 pts 

 

OBS: Qualquer material produzido pelos alunos da disciplina que contiver trechos copiados de colegas e/ou de 

material publicado e acessível pela internet será zerado sem possibilidade de recuperação. 

 

Avaliação substitutiva: será oferecida uma avaliação substitutiva no valor de 100 pts no final do período letivo para 

aqueles alunos que não alcançarem a média de 60 pts. Não terá direito à avaliação substitutiva o aluno que não tiver 

entregado o mínimo de 75% das resenhas solicitadas ao longo do semestre letivo. A avaliação substitutiva terá o formato 

de uma prova individual, que versará sobre todo o conteúdo ministrado. A nota obtida na avaliação substitutiva não 

substituirá a nota original quando for inferior a esta. 
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