
 

Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Ética e Cidadania 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 6º 

Carga Horária: 33h/r Horas Teóricas: 33h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Contribuições da Filosofia Clássica sobre ética. Ética e alteridade. Implicações 
da ética para as relações sociais e para o mundo do trabalho. Conceito de 
cidadania como instrumento de participação social. Processos históricos de 
estruturação dos direitos civis, políticos e sociais. Implicações dos movimentos 
recentes de globalização para os direitos humanos. Conceitos de 
etnocentrismo e relativismo cultural. Pensamento crítico-reflexivo quanto à 
compreensão das relações étnico-raciais e das matrizes africana e indígena 
para a formação da cultura brasileira. 

Objetivos 

Geral 
Proporcionar aos alunos o conhecimento crítico e reflexivo sobre noções de 
ética, cidadania, direitos humanos e diversidade étnico-racial. 

Específicos 
 Compreender os elementos estruturais dos conceitos de ética e 

cidadania; 
 Possibilitar o conhecimento e a valorização dos direitos humanos como 

elementos para uma cidadania ativa; 
 Refletir sobre a diversidade das relações étnico-raciais e culturais como 

instrumento de promoção de equidade social; 

Conteúdo Programático 

1. O debate ético na contemporaneidade 
 A contribuição da Filosofia Clássica 
 Ética e afirmação da alteridade 
 Ética, relações sociais e o mundo do trabalho 

2. Cidadania e Direitos Humanos 
 Cidadania e participação social 
 Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais 
 Globalização e direitos humanos 

3. Relações étnico-raciais e diversidade cultural 
 O conceito de cultura nas Ciências Sociais 
 Etnocentrismo, relativismo e diversidade cultural 
 Relações étnico-raciais 
 Cultura brasileira e as contribuições históricas das matrizes africanas e 

indígenas 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas teóricas dialogadas propiciando o debate dos temas a 
partir de contextualizações práticas. 

 Atividade de equipe e estudos dirigidos. 



Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos 
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco e pincel, projetor multimídia.  

Pré-Requisito 

 Nenhum 

Bibliografia 
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direitos humanos. In: Lua Nova Revista de Cultura e Política. São 
Paulo, n. 39. p. 105-124, 1997. Disponível em: 
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