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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2020-1 (em 2021-1) 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 339/CONSEA, de junho de 2014, 
retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014. Autorizado pela portaria do Ministério da 
Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 
2014. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 
 
 

Disciplina/Unidade 
Curricular 

Código Habilitação Turma 

Ética DAE00519 Ciências Humanas VI Período 

Carga Horária 
Tempo Universidade 

Carga Horária 
Tempo Comunidade 

Carga Horária Total Pré-Requisito 

50 horas 30 horas 80 horas Não há 

Período Letivo: 2020-1 Período de Aulas: 08/02/2021 a 21/05/2021 

Docente: Emerson Roberto de Araujo Pessoa 

 
 

EMENTA 
Conceito de Ética; Ética e Moral; Relação direito-dever; A questão do bem; Tipologia da 
Ética; Os valores; Problemas fundamentais da Ética, Determinismo e Liberdade; Ética e 
Questão social; Ética e Política. 
 

OBJETIVOS 
 Objetivo Geral 

A disciplina de Ética permitirá a pessoa acadêmica de Educação do Campo compreender as principais 
conceitos da discussão filosófica em Ética e as relações com o cotidiano, bem como, colaborar nas reflexões 
sobre sua aplicação na vida pessoal, social e na discussão entre público e privado, no contexto das 
transformações no mundo contemporâneo, colaborando no desenvolvimento de habilidades éticas na solução 
de problemas desta envergadura. 

Objetivos Específicos 

- Compreender o conceito de Ética e as relações com os conceitos de Moral, Dever e Boa Vontade, o Bem e o 
Mal e os Valores Éticos em contraponto com valores morais. 
- Apresentar as principais correntes filosóficas que problematizam a Ética; 
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- Instrumentalizar as discussões sobre ética na vida social, profissional e política. 
 

METODOLOGIA 
Descrição da metodologia de trabalho, estratégias e recursos de desenvolvimento do componente curricular. Com especial atenção, 
conforme determina a Resolução 287/2020/CONSEA, para a explanação das aulas e atividades realizadas de forma online/remota, 
síncronas ou assíncronas; e para a exposição das ferramentas a serem utilizadas, destacando, dentre elas, os meios/dispositivos 
tecnológicos (vídeo, site, plataforma virtual, chats, e-mail etc.) e suas respectivas formas e regras de uso. 
 
Considerando a Resolução 287/2020/CONSEA a metodologia e ferramentas para o ensino remoto serão do 
seguinte modo: Aula expositiva transmitida ao vivo para a turma via Google Meet, para as aulas síncronas, 
seguindo os conteúdos programáticos aqui dispostos. Para as aulas assíncronas serão dispostos artigos 
científicos, revistas, jornais, filmes/documentários, podcasts, dentre outros textos e materiais audiovisuais para 
realização de atividades dirigidas. O SIGAA e o Google Sala de Aula serão os recursos para atividades 
assíncronas, bem como para comunicações com a turma e indicações dos textos para as leituras. Para além destes 
Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVAs) também será utilizado um grupo de discussão e comunicação com 
as pessoas alunas no aplicativo Whatsapp. 
 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem do componente curricular, em 
consonância com seus objetivos e a metodologia de trabalho, especialmente quanto ao ambiente de aprendizagem de forma online/remota. 
 
O rendimento na disciplina será avaliado por meio de três avaliações: Primeira avaliação – será a resolução de 
um questionário (N1). Segunda avaliação - escrita de um texto argumentativo sobre o documentário “Da 
Servidão Moderna” (N2). A terceira avaliação será a realização de um seminário.  
  

N = (N1+N2+N3)/3 
 
O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A Repositiva 
será realizada com toda a matéria do semestre e considerar-se-á aprovado, após a avaliação, o discente que 
obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). 
 
A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, 
impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 
251/CONSEPE, de 27/11/97). 
 
 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Síncronas Início Final 
09/02/2021 16:00 h 18:10 h Apresentação da ementa, conteúdo programático, formas de avaliação e demais tópicos 

do Plano de Ensino inerentes à disciplina. 
02/03/2021 16:00 h 18:10 h Introdução ao conceito de Ética. 
09/03/2021 16:00 h 18:10 h O surgimento da ética na Filosofia grega.  
23/03/2021 16:00 h 18:10 h Ética e Moral. 
30/03/2021 16:00 h 18:10 h Dever e Boa Vontade 
06/04/2021 16:00 h 18:10 h (Tempo Comunidade) Determinismo e Liberdade  
13/04/2021 16:00 h 18:10 h Avaliação I.  
20/04/2021 16:00 h 18:10 h  Princípios e Valores. 
27/04/2021 16:00 h 18:10 h (Tempo Comunidade) Ética e Sociedade.  
04/05/2021 16:00 h 18:10 h Ética e Política. 
11/05/2021 16:00 h  18:10 h  (Tempo Comunidade) Seminário: Transgênicos no campo.  
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18/05/2021 16:00 h 18:10 h Seminário: Pandemia e Ética 
21/05/2021 16:00 h  18:10 h Avaliação II 
25/05/2021 13:50 h  18:10 h  Repositiva. 

CH de atividade síncrona: 26 horas 
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades, explicitando na descrição  o conteúdo a abordar. Inserir as aulas ministradas até 
18/03/2020, discriminando aulas de Tempo Universidade de Tempo Comunidade. 
 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Assíncronas* Início Final 

09/02/2021 13:50 h 16:00 h Atividade individual a partir do conhecimento prévio dos alunos: o que é Ética? 
23/02/2021 13:50 h 18:10 h (Tempo Comunidade) Leitura do texto “O que é ética?” (Coleção primeiros passos). 
02/03/2021 13:50 h 16:00 h Estudo dirigido do texto “O que é ética?” (Coleção primeiros passos).  
09/03/2021 13:50 h 16:00 h Leitura do texto “A existência Ética” da obra “Convite à filosofia” de Marilena Chaui.  
16/03/2021 13:50 h 18:00 h (Tempo Comunidade) Estudo dirigido do Capítulo 4 “A existência Ética” da obra 

“Convite à filosofia” de Marilena Chaui. 
23/03/2021 07:50 h 16:00 h (Tempo Comunidade) Leitura e estudo dirigido do Capítulo 5 “A Filosofia Moral” da 

obra “Convite à filosofia” de Marilena Chaui 
30/03/2021 13:50 h 16:00 h Leitura e estudo dirigido do verbete “Dever” do Dicionário de Filosofia Moral e 

Política.  
MASCARENHAS, S. “Dever”.  Dicionário de Filosofia Moral e Política. Coord. 
António Marques e André Santos Campos. Lisboa: Instituto de Filosofia da Nova, 
2018. Disponível em: http://www.dicionariofmp-ifilnova.pt/dever Acesso em 10 de 
fevereiro 2021. 

06/04/2021 13:50 h 16:00 h (Tempo Comunidade) Documentário “A servidão moderna”  
07/04/2021 07:50 h 12:10 h (Tempo Comunidade) Estudo dirigido sobre o documentário “A servidão moderna” e 

a Ética determinista em Marx.  
13/04/2021 07:50 h 12:10 h Leitura e estudo dirigido do verbete “Meta-ética” do Dicionário de Filosofia Moral e 

Política 
CADILHA, S. “Meta-Ética”. Dicionário de Filosofia Moral e Política. Coord. 
António Marques e André Santos Campos. Lisboa: Instituto de Filosofia da Nova, 
2019. Disponível em: http://www.dicionariofmp-ifilnova.pt/meta-etica Acesso em 10 
de fevereiro de 2021. 

20/04/2021 07:50 h 12:10 h  Ouvir o episódio do Podcast “O assunto” com a infectologista Ana Galdina disponível 
em: 
https://open.spotify.com/episode/2syWfh0jqgqgFWnnFTtfZg?si=iZdtK4uzR6eX4eCSi
7O0uQ&utm_source=whatsapp&nd=1 
Confecção de um texto argumentativo sobre os princípios e valores éticos relacionados 
a pandemia pensando o comportamento ético da União e do Estado do Amazonas.  

27/04/2021 13:50 h 16:00 h (Tempo Comunidade) Levantamento de informações para confecção de um vídeo 
informativo sobre fake news relacionadas à pandemia para ser enviado aos membros da 
comunidade. (Atividade realizada em conjunto com a disciplina de Estágio I) 

04/05/2021 07:50 h  16:00 h Continuação de levantamento das informações e confecção do vídeo.  
11/05/2021 07:50 h 16:00 h (Tempo Comunidade) Preparação dos Seminários  
18/05/2021 13:50 h  16:00 h  Confecção de um texto anônimo avaliativo da disciplina pelas pessoas alunas.   

CH de atividade síncrona: 54 horas 
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades assíncronas, explicitado na descrição o conteúdo a abordar. 
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 
Descrição das referências basilares do componente curricular, dentre aquelas que constam em sua bibliografia disposta na estrutura 
curricular do curso. 
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ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
STRIEDER, Inácio. Os Fundamentos do Homem. Recife: FASA, 1990 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
Descrição das referências do componente curricular tidas complementares dentre as que constam em sua bibliografia listada na estrutura 
curricular do curso, bem como de outras referências não listadas. 
 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000 
CÍCERO. Os Deveres. São Paulo: Escala, 2008, v1,v2,v3. 
NIETZSCHE. A Genealogia da Moral. São Paulo: Escala, s.d. 
VALLS, Álvaro L. M. O que é Ética. 9ª edição, São Paulo: Brasiliense,1994. 
Dicionário Electrónico de Filosofia Moral e Política da Universidade Nova de Lisboa - 
http://www.dicionariofmp-ifilnova.pt/ - acessado em 06/02/2021 
 

Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas 
Os discentes tomaram ciência quanto a este Plano de Atividades Remotas, com manifestação de adesão ou não 
ao mesmo, conforme determina a Resolução 287/2020/CONSEA, por meio do Formulário Google no dia 
09/02/2021. 
 

 
 

Rolim de Moura, 15 de Fevereiro de 2020. 
 
 

 
              
 
 

 
 

Prof. Ms. Emerson Roberto de Araujo Pessoa. 
 
 
 
 


