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Plano de curso  

DISCIPLINA: ÉTICA DO SETOR PÚBLICO  

Período Letivo: 2021.2 Período Remoto (de 16/11/21 a 11/03/22).  

PROFESSORA: MARIA WALKÍRIA CABRAL (mwcabral@ippur.ufrj.br)  

EMENTA: Teoria ética. Democracia e Cidadania. Gramática política. Código de ética e legislação 
relacionada às condutas no setor público.   

 

PROGRAMA   

Unidade 1. Alinhando conceitos e temas: o que é ética pública? 

• Uma retomada da filosofia prática. O que é Ética Pública? O que deveria ser Ética Pública? O que 

vamos construir como Ética Pública? 

Unidade 2. Ética Pública e Política.  

• Fundamentos éticos do Estado Democrático de Direito. Conceitos clássicos: profissionalismo, 

decoro, civilidade, clientelismo, coronelismo e mandonismo. Democracia, Cidadania, interesse 

público, ethos republicano e conduta ética. Governança pública e combate à corrupção. 

Unidade 3. Legislação e Ética Pública.  

• Análise de alguns Códigos de Ética no Setor Público: Código de Ética Federal (Decreto nº 1.171/94), 

Código de Ética dos Servidores do Estado do RJ (Decreto Estadual nº 43.583/12). Código de Ética 

dos Servidores do Município do RJ – Rio Integridade (Decreto Rio nº 48.349/2021). Normas de 

conduta Federal (Lei nº 8.027/90), Lei de Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/13). As Comissões de 

Ética Pública. 
Unidade 4. Construindo uma via crítica para Ética na esfera pública. 

• A sociedade algorítmica. Ética revolucionária. Fundamentos éticos possíveis. É possível construir 

uma sociedade politicamente ética hoje?  

 

METODOLOGIA NO REGIME PLE  

 

• A plataforma utilizada para as aulas remotas do curso de Ética do Setor Público será o Google 
Sala de Aula (Classroom) e todos os recursos a ele vinculado (drive, meet, fóruns, etc.). OBS: 
Para tanto é recomendado o uso de um e-mail @gmail.com 

• As aulas serão divididas entre síncronas e assíncronas, conforme cronograma a ser 
disponibilizado na primeira aula, seguindo os roteiros de estudos no Google Sala de Aula.  

• As aulas ao vivo acontecerão no Google Meet, no horário de aula previsto no calendário (terças 
e quintas às 13h30), com o suporte do no Google Sala de Aula e possibilidade de assistir à 
gravação, no prazo de uma semana pós a aula.   

• O(A) aluno(a), ao se inscrever, na disciplina confirma estar ciente de que serão gravadas suas 
participações nas aulas ao vivo, nos moldes citados acima. Assim sendo, o(a) aluno(a) autoriza a 
disponibilização de sua imagem e áudio em link privado, com proibição de divulgação externa.  

• Qualquer outro tipo de gravação, parcial ou integral, das aulas não será autorizada.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   

 

• Os(As) alunos(as) terão os pontos do semestre distribuídos em atividades diversas, tais como 
fóruns no Google Sala de Aula, participação ativa nas aulas síncronas, apresentações síncronas e 
atividades escritas. 

• Por participação ativa nas aulas entende-se o envolvimento no debate do dia, seja por mensagem 



                                                         

via chat do meet, uso do vídeo ao longo da aula ou comunicação via áudio (microfone aberto 
para interação). O(A) aluno(a) que não puder assistir à aula de forma síncrona poderá ainda ter a 
pontuação de participação ativa garantida recorrendo à entrega de relatório da aula do dia.  

• As avaliações serão realizadas ao longo do semestre de acordo com o Cronograma que ficará 
disponível para consulta permanente no Google Sala de Aula. 

• Os prazos deverão ser cumpridos integralmente, sob pena de não pontuação da atividade em 
caso de atrasos no envio.  

• Aprovação: média do semestre igual ou superior a 5,0 (cinco).   

• Reprovação: nota abaixo de 5,0 (cinco) na média final.  

• Não haverá aplicação de Prova Final (PF), nem avaliação substitutiva. 

• Casos especiais poderão ser analisados separadamente.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Filmes, documentários, acórdãos, legislações, livros e textos serão indicados ao longo das aulas, com 

antecedência e devem ser assistidos/lidos para a aula indicada. Essas referências farão parte das 

atividades avaliativas. Ou seja, as referências bibliográficas devem ser estudas, sob pena de não 

compreensão da matéria. Assistir às aulas não é por si só suficiente.  

• Outras referências não expostas nesse plano poderão ser indicadas ao longo do semestre. 

• O cronograma poderá ser alterado ao longo do semestre, casos em que novo cronograma será 

disponibilizado no sistema. Fique sempre atenta/o à versão mais recente. 

• Slides não são apostilas e não apresentam o conteúdo integral do curso. Slides são apenas mais um 

instrumento para as aulas e estudos em casa, como o lápis e a borracha ou o caderno. 
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LEGISLAÇÃO: 

• Artigos 312 e seguintes do Código Penal. Título XI - Dos Crimes Contra a Administração Pública. 

Capítulo I - Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm 

• Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Decreto Federal 

nº1.171/90 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm 

• Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro. Decreto Estadual nº 43.583/12 http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/decreto_43583_-

_110512_-.htm 

• Normas de Conduta dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações 

Públicas. Lei Federal nº 8027/90. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8027.htm 

• Sanções aplicáveis a prática de atos de improbidade administrativa. Lei Federal nº 8.429/92 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm 

• Lei de Conflito de Interesses. Lei nº 12.813/13. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12813.htm 

 

 

SUGESTÕES DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS: 

• Documentário: I Am 

• Filmes: “O Clube do Imperador”; “O Senhor das Moscas”. 

• Séries: “Os Aspones”, “Merlí”, “The Good Place”. 
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