
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Ética Profissional do Psicólogo  

 

Código:  

HP654  
 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Não há 
Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  

).............. % EaD* 

CH Total: 

30 

CH 

semanal: 02 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
Princípios filosóficos da ética. Direitos Humanos. O código de ética do Psicólogo. 

Formação profissional do Psicólogo.  
 
 

. 
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas 
e síncronas serão propostas a seguir 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

UNIDADE   I: Princípios Filosóficos da Ética. 
A Ética e sua história a partir de uma visão colonizadora constituinte de uma subjetividade  
Eurocêntrica e Helênica. A Ética e a América Latina 
 
UNIDADE II: O Código de ética do Psicólogo 
Ética e Legislação a partir da Autarquia.  
 
UNIDADE III: Direitos Humanos e Formação Profissional do Psicólogo 
Os Direitos Humanos e o debate sobre seus fundamentos dentro do Sistema Capitalista 
Cotidiano. 
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OBJETIVO GERAL 
 

- Possibilitar ao aluno conhecimentos sobre o processo histórico do significado de Ética 
e possíveis impactos na constituição da subjetividade na formação do povo brasileiro; 
 
- Refletir sobre impactos que a ideia de uma ética neoliberal personalista pode causar na 
formação do Psicólogo; 
 
- Compreender e questionar os direitos humanos e sua constituição na realidade política 
do Brasil; 
 
- Analisar e entender o Código de Ética da Psicologia dento da organização do Sistema 
Conselhos. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
- Conhecer e analisar a dinâmica das transformações sociais e seus impactos no 
psiquismo humano no que se refere a uma compreensão ética da realidade brasileira; 
  
- Analisar o processo de constituição da subjetividade no Brasil e possíveis impactos na 
formação de profissionais da psicologia; 
 
- Entender que a concepção de uma ética pautada na realidade brasileira compromete-
se com o desvelamento de mecanismos históricos e políticos no processo de constituição 
da subjetividade e, assim, a prática profissional não será instrumento de manutenção de 
uma ideologia excludente, racista ou preconceituosa. 
 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 04/11 até o dia 16/12 de 2020. Essas aulas síncronas ocorrerão sempre às 
quartas-feiras no período das 8:30 às 10:30 horas (uma turma) e das 10:30às 12:30 horas 
(outra turma). As atividades assíncronas serão compostas de leituras de textos em pdf, 
relato analítico de documentários ou filmes relacionados ao tema previamente 
selecionados que os alunos deverão comentar (o guia para esta atividade será 
disponibilizado). Toda semana, nas segundas-feiras, no horário das 10:30 as 12:30, o 
professor estará on-line na plataforma Teams para sanar possíveis dúvidas das 
atividades propostas. 
  
Sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico para contatar o 
docente. As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente 
através deste e-mail até as 20:00 da segunda-feira de cada semana.  As atividades 
síncronas semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams.  Os textos 
recomendados serão postados no moodle da disciplina ou encaminhados via-emial. 
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Todas as atividades assíncronas ocorrerão por meio da plataforma teams e, em caso de 
necessidade de orientação aos alunos, os mesmos deverão solicitar um horário com o 
professor que poderá, diante da demanda, optar pelo whatsapp ou mesmo a plataforma 
teams.  
 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um email relatando a 
dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e 
conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 
Modelo de tutoria: Essa disciplina terá apenas o professor como tutor. 
 
Material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no 
Moodle e por meio de e-mail. Os links para Filmes e vídeos serão colocados no material 
da disciplina.   
 
Infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  para 
cursar esta disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, registro na plataforma 
MOODLE, email pessoal registrado na ufpr acesso regular a internet. 
 
Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas os tutoriais para cada tipo de 
atividade será oferecido (Como ler e resumir os textos disponibilizados, Guia prático para 
fazer uma resenha crítica.) As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas por meio de 
e-mail, ou no grupo do whatsapp da disciplina. 
 
Identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades propostas nas aulas síncronas: 
resenhas de textos abordados na atividade síncrona.  
 
Indicação do número de vagas: 25 vagas 
  
Ambientação: o período de 04/11 a 09/11 será destinado a ambientação dos recursos a 
serem utilizados na disciplina. Portanto, nesse período, os discentes estarão sendo 
orientados em possíveis dúvidas quanto ao uso da plataforma teams ou whatsapp nessa 
disciplina. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Para o processo de avaliação do semestre, serão disponibilizados modelos de resenha, 
critérios de análise de filmes e questões para debate. A Avaliação final ocorrerá por meio 
de uma proposta de reflexão sobre uma questão que envolva a dimensão da ética 
profissional. 
As atividades avaliativas serão entregues no primeiro dia de aula, com especificações de 
formato e prazos com seus respectivos objetivos. 
 
- A aprovação ocorrerá a partir da entrega das atividades que, somadas, terão o valor 
de nota de 00 a 100. 
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Professor da Disciplina: Márcio Cesar Ferraciolli 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): 
 (041) 996327-4363 – e-mail: marcio.ferraciolli.ufpr.especial@gmail.com 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
 

PROGRAMA 
 

Unidade I: 
Princípios Filosóficos da Ética. 

A Ética e sua história a partir de uma visão colonizadora constituinte de uma 
subjetividade  Eurocêntrica e Helênica. A Ética e a América Latina 
 
 

Data Aula  Atividade 

04/11 Síncrona - Apresentação da Disciplina 
Leitura par a próxima aula: 
- VALLS, Álvaro  L. M. O que é Ética. São Paulo-SP: 
Brasiliense, 1994 
 
Problematização:  Elaborar 8 questões (duas de 
cada diálogos) referente ao livro Psicologia e 
Democracia: nenhum direito a menos. Deverão ser 
entregues no dia 16/11/2020.  
Conselho Federal de Psicologia . Psicologia e 
Democracia: nenhum direito a menos – Anais do 
VIII Seminário Nacional de Psicologia e Direitos 
Humanos. Brasília-DF: CFP, 2018. Disponível em: 
https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2019/12/CFP_Anais_06-12.pdf 
 

05/11 
a 
10/11 

Assíncrona - Nesse período serão destinadas horas para a 
elaboração da problematização solicitada no dia 
04/11. 
- No dia 09/11/2020  das 10:30 as 12:30, o professor 
estará on-line (Plataforma Teams) para explicar sobre 
possíveis dúvidas na elaboração da problematização. 

11/11 Síncrona - Debate sobre o que é Ética.  

mailto:marcio.ferraciolli.ufpr.especial@gmail.com
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/12/CFP_Anais_06-12.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/12/CFP_Anais_06-12.pdf
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- Atividade para aulas Assíncronas: elaboração das 
questões de problematização solicitadas no dia 04/11 
a ser entregue em 16/11 

12/11 
a 
17/11 

Assíncrona - Construção da problematização solicitada em 04/11. 
-  No dia 16/11 das 10:30 as 12:30, o professor estará 
on-line (Plataforma Teams) para explicar sobre 
possíveis dúvidas na elaboração da atividade de 
problematização. 
- 16/11: Entrega das atividades solicitadas em 04/11 

18/11 Síncrona - Debate do texto de problematização e relação com a 
discussão sobre ética. 
Solicitação de Leitura do texto: Código de Ética 
profissional: 
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código 
de Ética. 2005. Edição eletrônica: 
https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-
psicologia.pdf 
Elaborar 4 questões para debate (entregar em 
23/11/2020 
 

19/11 
a 
24/11 

Assíncrona Elaboração de 4 questões a partir da leitura do Código 
de ética profissional do Psicólogo. 
-  No dia 23/11 das 10:30 as 12:30, o professor estará 
on-line (Plataforma Teams) para explicar sobre 
possíveis dúvidas na elaboração da atividade de 
problematização. 
23/11: entrega das questões solicitadas em 18/11 

Unidade II: 
O Código de ética do Psicólogo 

Ética e Legislação a partir da Autarquia 
 

25/11 Síncrona - debate sobre o Código de Ética e o Código de 
Processamento Disciplinar e outras resoluções –  
Debate das questões sobre o Código de Ética. 
 
Leitura de Resoluções do CFP: Cada aluno deverá 
escolher duas resoluções e problematiza-las. Essas 
problematizações serão entregues em 30/11 
 
Leitura do Livro: 
 FULLER, Leon F. O caso dos Exploradores de 
Cavernas. Porto Alegre-RS: Fabris, 1976 
Os alunos deverão fazer uma crítica social dos direitos 
humanos e questões éticas na prática profissional do 
Psicólogo a partir da Leitura do livro. Entregar em 
07/12 

26/11 
a 
30/11 

Assíncrona Elaboração da problematização das resoluções 
escolhidas pelos alunos.  
30/11: Entrega das questões referentes às resoluções 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
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- No dia 30/11 das 10:30 as 12:30, o professor estará 
on-line (Plataforma Teams) para explicar sobre 
possíveis dúvidas. 
 
 

02/12 Síncrona Debate sore as Resoluções escolhidas 

03/12 
a 
07/12 

Assíncrona - No dia 07/12 das 10:30 as 12:30, o professor estará 
on-line (Plataforma Teams) para explicar sobre 
possíveis dúvidas. 
 
- 07/12: Entrega da crítica social dos direitos 
humanos e questões éticas na prática profissional do 
Psicólogo a partir da Leitura do livro. Entregar em 
07/12 
 

Unidade III: 
Direitos Humanos e Formação Profissional do Psicólogo 

 
Os Direitos Humanos e o debate sobre seus fundamentos dentro do Sistema 
Capitalista Cotidiano. 
  

09/12 Síncrona - Discussão sobre a relação da Psicologia, Ética e 
Direitos Humanos a partir da Leitura do Livro: O caso 
dos Exploradores de Cavernas. 
 
- Elaborar uma avaliação da Disciplina com reflexão 
sobre impactos dessas discussões no processo de 
formação e vida profissional (O instrumento para a 
construção dessa avaliação será enviado por e-mail 
aos alunos). Entregar em 14/12/2020 
 

10/12 
a 
14/12 

Assíncrona - Elaboração da Avaliação 
- Nos dias 14/12 das 10:30 as 12:30, o professor 
estará on-line (Plataforma Teams) para explicar sobre 
possíveis dúvidas na elaboração da avaliação. 
14/12: Entrega da Avaliação 

16/12 Síncrona - Debate sobre as avaliações e avaliação do Professor 
e da disciplina. 

 


