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ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM PSICOLOGIA
Unidade curricular:
Ética e Deontologia
Curricular Unit:

Ethics and Deontology
Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):

José Carlos Ferreirinha Cardoso da Rocha

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
-Definir, gerar soluções e tomada de decisão ética na resolução de problemas;
-Incorporar pensamento ético no discurso sobre as práticas, particularmente a importância das
competências adequadas para avaliação e intervenção psicológicas;
-Planear diversas fases de uma investigação tendo em conta os mais elevados padrões éticos,
nomeadamente relativamente aos critérios exigidos pela Comissão Europeia;
-Delinear um formulário de consentimento informado e respectiva folha informativa;
-Domínio do actual Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, European Metacode e American Psychological Association Ethics Code.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed

-To define, to generate solutions and to enable ethical decision making in solving problems;
-To integrate Ethical thought in the discourse on the practices, particularly the importance
of appropriate skills for evaluation and psychological intervention;
-To plan stages of an investigation with the highest ethical standards into account in
particular on the criteria required by the European Commission;
-To define an informed consent form and its information sheet;
-Understanding of the current Code of Ethics of the Portuguese Psychologists, European
Meta-code and American Psychological Association Ethics Code.
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Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
TP:
1.Ética básica: Conceitos e definições
2.Modelos teóricos da ética (1)
3. Modelos teóricos da ética (2)
4.Os processos de tomada de decisão ética.
5.Exercício da psicologia e raciocínio ético: questões gerais
6.Exercício da psicologia e raciocínio ético: avaliação psicológica
7.Questões éticas na intervenção psicológica.
8.Dilemas e orientações para investigação em psicologia.
9.Questões éticas relacionadas com a investigação com animais
10.A ética aplicada a novas biotecnologias e o papel da psicologia.
11.A alocação de recursos escassos.
12.Questões éticas no fim da vida
PL: Discussões, exercícios e trabalhos de grupo em acompanhamentos das temáticas das TP.
OT: Resolução de problemas face às problemáticas trabalhadas em PL.
Syllabus

1.Fundamental ethics: Concepts and definitions
2.Theoretical models of ethics (1)
3. Theoretical models of ethics (2)
4. Ethical decision making proccess.
5. Psychology exercise and ethical reasoning: general questions
6. Psychology exercise and ethical reasoning: psychological assessment
7. Ethical dilemas on psychological intervention
8. Dilemas and orientations on psychology research
9. Ethical questions on animals use in research
10. Ethics applied to new biotecnological knowledge and psychologists role
11. Alocation of scarce resources
12. Ethical dilemas on the end of life care
PL: Discussions,exercises and assignements paralel to TP themes
OT: Problem solving towards work made on PL.
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Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2011) Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses.
Lisboa:OPP
Canter, M., Bennet, B., Nagy, T. (1996) Ethics for Psychologists. Washington DC: APA
Ricou, M. (2004) Ética e Psicologia. Uma prática integrada. Coimbra: Gráfica de Coimbra.

O regente: (data e nome completo):
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