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PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 4º 
DISCIPLINA: Filosofia e Ética Empresarial Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

PRÉ-REQUISITO:  -- 
SEMANAL: 2 aulas TOTAL: 40 h 
 

EMENTA 
Introdução ao conceito e à reflexão filosófica. A passagem do conhecimento mítico ao filosófico. A 
consciência crítica e a filosofia. A importância da aceitação dos pontos de vista diferentes. Relação entre 
filosofia e Administração. Moral. Ética. Ética nas relações políticas e estratégicas da organização. Código de 
ética da profissão. 
 

OBJETIVOS 
Relacionar a história da moral ao contexto histórico-social do mundo dos negócios. Possibilitar a construção 
de um instrumento crítico na investigação da Ética e da moral, sempre relacionado ao contexto dos princípios 
e regras praticadas socialmente. Utilizar instrumentos analíticos para a interpretação da ação humana.  
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Fundamentos filosóficos da Ética 

1.1 Principais doutrinas éticas 
1.2 A estrutura do ato moral 

 
2. Ética e Direito 

2.1 Problemas éticos e problemas jurídicos 
      2.2 Responsabilidade moral e jurídica 
 
3. Ética Empresarial 

3.1 Visão geral da ética empresarial 
3.2 Questões éticas no mundo dos negócios 
3.3 A cultura da empresa e a tomada de decisões éticas 
3.4 Relacionamentos organizacionais e conflitos nas tomadas de decisões éticas 

 
4. A Ética Empresarial em uma economia globalizada 

4.1 A ética e o desempenho das organizações 
  
5. Sobre a Responsabilidade Social   
 
6. O Código de Ética do Administrador.  
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
A metodologia de ensino utilizada constitui-se de ferramentas facilitadoras para a execução do conteúdo e 
perfeita compreensão do aluno. 
- Aulas explicativas, estudos de casos, seminários, debates. 
- Uso do laboratório de Informática (acesso a sites de organizações que promovam o debate sobre a ética nos 
negócios)  
- Exibição de vídeos e filmes 
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RECURSOS DIDÁTICOS 
Bibliografia básica, textos complementares, fitas (vídeo). 
Equipamentos: retroprojetor e powerpoint. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Leitura e interpretação de textos que possibilitem a reflexão crítica sobre a ação humana no campo dos 
negócios e na vida social.  
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
O critério para avaliação será aferir a capacidade do aluno de refletir criticamente as ações humanas nas 
organizações e suas conseqüências nos negócios, no ambiente e na sociedade. As avaliações terão pesos 
diferenciados: 
30 pontos – seminários temáticos  
30 pontos - prova 
30 pontos - prova escrita  
10 pontos – trabalhos individuais ou em grupos 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e ás suas regras. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2000. 245 p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. Tradução de: Robson Ramos dos Reis et.al. 4. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 430 p. 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 199 
p 
BSTAN-DZIN-RGYA-MTSHO, Dalai Lama. Uma ética para o novo milênio. Tradução de: Maria Luiza 
Newlands. 7. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 256 p. 
SUNG, Jung Mo; SILVA, Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 
2001. 117 p. , il. 
BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997. 285 p. 
 


