
PLANO DE DISCIPLINA

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia III

CURSO: Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática

ANO: 3º

CARGA HORÁRIA: 66,7h (2 h/a semanais)

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

EMENTA
Introduzir  aos  principais  problemas  da  filosofia  política,  tratando  de  conceitos
importantes  como:  poder,  liberdade,  estado de natureza,  estado civil,  soberania  e
governo. Estudar os conceitos e problemas fundamentais da Ética e da moral.

OBJETIVOS
Geral

 Exercitar a inicialização ao estudo da filosofia política, mostrar a importância, sua
origem e desenvolvimento a partir do conceito grego, compreendendo os vários
campos da abordagem ética e moral na sociedade.

Específicos
 Conhecer as principais contribuições do pensamento grego para os sistemas de

governo, destacando os conceitos da ética e da moral.
 Compreender as várias formas de governo. Analisar os elementos importantes

para o convívio da sociedade contemporânea.
 Aprimorar  a  autonomia  intelectual  e  o  pensamento  crítico,  bem  como  a

capacidade efetiva de atuar de forma consciente e criativa no relacionamento
pessoal, na política, na escolha profissional e no lazer.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: O que é política?:
1.1. Poder e liberdade
1.2. A noção de cidadania

1.3. Estado, sociedade e conflito político
1.4. A Política segundo Aristóteles
1.5. As teorias teológico-políticas
1.6. O conceito de democracia 
Unidade II: As formas de governo:
2.1. Maquiavel e a política enquanto relações de poder
2.2. Estado de Natureza e Estado civil em Hobbes
2.3. Estado de Natureza e Estado civil em Rousseau
2.4. Liberalismo e Capitalismo
3.5. Marxismo e Socialismo
1.6. A busca do governo ideal
Unidade III: O que é Ética?:
3.1. Moral, moralidade e ética: etimologia e conceitos 
3.2. Funções e métodos próprios da ética 
3.3. Moral e história: o problema do progresso moral
3.4. Cultura e dever
3.5. Conceito de liberdade



3.6. Diversidade de concepções morais
Unidade IV: Os valores morais:
4.1. Os valores morais: objetivismo x subjetivismo
4.2. A questão do relativismo moral
4.3. As classificações das teorias éticas
4.4. A atitude científica na modernidade
4.5. Bioética e o ser humano
4.6. Bioética e o meio ambiente

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva e dialógica, leitura e análise de textos; mostra de filmes e exposição
de documentários temáticos, Café Filosófico e Literário.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem através de provas, exposição
de trabalhos e seminários, associados ao acompanhamento dos debates em sala
de aula, Café Filosófico e Literário.

RECURSOS DIDÁTICOS
Quadro e caneta; Palestras com especialistas convidados; Café Filosófico; Café 
Literário; TV e aparelho de DVD; Projetor de slide; Visitas às instituições públicas 
(hospital, Fórum, Prefeitura, Delegacia, etc).
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