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OBJETIVO DA DISCIPLINA: 

Oferecer ao aluno formando os princípios, deveres, direitos, condutas éticas e a legislação 

profissional que regulam as relações entre profissionais e entre estes e os demais cidadãos 

e os entes públicos e privados, possibilitando o exercício profissional com responsabilidade 

ético-profissional, técnico-administrativa,civil, penal ou criminal e trabalhista. 

 

EMENTA:  

Fundamentos, Conduta, Obrigações e Responsabilidade, Cidadania e Organização Profis-

sional, Controle do Exercício Profissional, Legislação Profissional, Codificação Ética da 

Profissão. 

 

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 

1. Fundamentos 

Ética: conceito, posição nas ciências humanas, ação e conduta, critério de bem e 

mal, valores, juízo de valores, conceito diferencial entre ética e moral. Sociabilidade hu-

mana: indivíduo, relação com o meio, relação com os outros indivíduos, organização soci-

al, relações sociais, pacto, contratos. Grupo profissional: subgrupo humano, bem cultural 

comum, traços sócio-econômicos comuns, valores comuns. 

2. Conduta 

Liberdade: conceito como atributo natural, estado original de não limitação. Igual-

dade: conceito como atributo original, diferenciação com o desenvolvimento pessoal, papel 

da educação e do talento. Limites da ação: fatores limitadores (capacidade pessoal e nor-

mas). Normas éticas e normas jurídicas: diferenciação e aplicabilidade. Conduta individu-

al: modelagem à capacidade pessoal, à lei e à ética. Direito e dever: conceitos de diceolo-



gia e deontologia. 

3. Obrigações e responsabilidade 

Obrigação: contratos, observância geral, observância ética. Responsabilidade: ina-

dimplemento contratual, ato ilícito, infração à norma ética. Responsabilidade técnica: inci-

dências no exercício profissional. 

4. Cidadania e organização profissional 

Cidadania: direitos e deveres, participação. Valorização profissional: desenvolvi-

mento pessoal, sociabilização corporativa, políticas de inserção. Organizações produtivas: 

empresas, consórcio, cooperativa, exercício autônomo. Organizações corporativas: associ-

ações e sindicatos. Organizações desenvolvedoras: ONGs, institutos, fundações. Institui-

ções de ensino: organização para formação do profissional cidadão. 

5.  Controle do exercício profissional 

O Estado: poder normalizador e poder de polícia. Sistema CONFEA – CREA: or-

ganização, poderes, funcionamento e serviços. 

6. Legislação profissional 

Espírito e objetivos da legislação básica profissional: leis de criação do sistema pro-

fissional, leis regulamentadoras da profissão, atribuições profissionais, formalidades legais 

e da prática profissional. 

7. Codificação ética da profissão 

Código de Ética Profissional: princípios, valores, direitos, deveres, condutas veda-

das, infração, processo disciplinar. 

8. Fórum 

Aprofundamento de tema específico demandado no desenvolvimento dos assuntos 

anteriores e/ou apresentação de trabalhos e debates sobre tópico selecionado pelos alunos 

e/ou julgamento simulado de caso infracional da legislação profissional e do Código de 

Ética Profissional. 

9. Metodologias, técnicas e recursos de ensino 

Itens 1 a 3 serão conduzidos através de apresentação expositiva por professor fami-

liarizado com a temática. Itens 4 a 7 serão conduzidos através de debates por profissionais 

vinculados ao Sistema Confea/Crea e, finalmente, o item 8 constará de evento organizado e 

conduzido pelo Crea-RJ. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Será recomendada para casos específicos durante o desenvolvimento da disciplina 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Não há bibliografia complementar 

 


