
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [X] OPTATIVA [  ] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40 h PRÁTICA: 0 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h 

 

EMENTA 

 
 
Ética, moral e condição humana. Ética e cidadania no mundo do trabalho. O trabalho, o trabalhador e 

as organizações no mundo contemporâneo. O futuro da ética e da cidadania numa sociedade cheia 

de contradições. Realidade e utopia. Relações étnico-raciais. Sustentabilidade. Percalços e 

conquistas na busca de uma cidadania planetária. Educação em direitos humanos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

- Descrever a Ética, moral e condição humana contemporânea no mundo do trabalho, as relações 

étnico-raciais do homem e a busca por uma cidadania planetária. 

 

Específicos: 

 

- Definir Ética, moral e condição humana; 

- Reconhecer cidadania no mundo do trabalho; 

- Analisar as relações étnico-raciais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Ética, Moral e Condição Humana 

- Ética e moral: dois pilares da ação humana ante os dilemas da vida 

- As situações-limite e a ética da responsabilidade 

- A moral em crise e a revalorização da ética 

- Autonomia moral: nascemos com ela ou a desenvolvemos? 

 

2. Ética e Cidadania no mundo do trabalho 

- Ética profissional e ética da responsabilidade 

- Em busca do conceito de cidadania 

- Mundo do trabalho e cidadania organizacional 

 

3. O Trabalho, o Trabalhador e as Organizações no Mundo Contemporâneo 

- Globalização: a nova face do mundo contemporâneo 

- A nova ética das empresas e o terceiro setor em debate 

- Trabalho e trabalhador no mundo globalizado. O perfil profissional e as competências 

 

4. O Futuro da Ética e da Cidadania numa sociedade cheia de contradições. Realidade e Utopia 

- Utopia e Ética – Um pouco de teoria 

- A “Constituição Cidadã” – um grande passo para reformas no sistema capitalista brasileiro 

- A dura realidade do trabalho e do trabalhador 

- Novas perspectivas para o trabalho 

- O futuro das crianças e dos adolescentes em situação de violência e de extrema pobreza. Um 

desafio à ética e à cidadania 

- O imigrante. A cidadania negada 

- Em busca da convivência na cidade 

 

5. Relações Étnico-Raciais 

- Introdução 



 

 

- Relações Étnico-Raciais 

- Afrodecendência 

 

6. Sustentabilidade. Percalços e Conquistas na busca de uma Cidadania Planetária 

- O desafio está lançado 

- Responsabilidade social, uma prática recente nas empresas. O planeta agradece 

- Ousar a utopia. A Carta da Terra e seus princípios: um Ethos para salvar o planeta e a humanidade 

 

7. Educação em direitos humanos 

-História dos direitos humanos 

-Direitos humanos e sua implicação para o campo educacional 

-Documentos sobre educação e direitos humanos 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[  ] Laboratório 

[  ] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 
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