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Ementa
Reflexão sobre a ação humana, sobre o sujeito moral e seus atributos fundamentais. Conceitos norteadores da ética.
Modelos éticos. Questões pertinentes da sociedade contemporânea que desafiam a reflexão ética. Direitos humanos.
Sustentabilidade e responsabilidade. Alteridade, tolerância e relações étnicas.

Competências
1.  Caracterizar a ética em seus diferentes modelos.
2. Problematizar com argumentos plausíveis aquelas ações que minimizam o valor da dignidade humana, em especial
o recurso à violência nos seus diferentes níveis e acepções.
3. Reconhecer os principais desafios oriundos da relação entre a ação tecnologicamente mediada e os problemas
ambientais, assim como as propostas levantadas pela ética aplicada, especialmente a bioética e a ética
organizacional.
4. Analisar a relação entre ética e sociedade, privilegiando questões tais como sociedade de consumo, sociedade da
informação, sociedade do espetáculo, ética e cidadania, ética e sexualidade.
5. Relacionar os diferentes problemas éticos com os conceitos e modelos estudados.

Metodologia
A disciplina será ministrada de forma expositiva e dialogada.
Os alunos deverão ler antecipadamente os assuntos apresentados no conteúdo programático para discussão em sala,
constantes na bibliografia básica e complementar, com o objetivo de aprofundar o entendimento do assunto.
Resolução de casos, exercícios práticos e pesquisas de temas do conteúdo programático, os quais poderão ser
realizados em sala de aula ou extra-classe, com posterior conferência pelo professor

Sistema de Avaliação
A avaliação será procedida de forma contínua e cumulativa e o resultado será expresso em forma de notas e
conceitos atribuídos às diferentes atividades.
A avaliação da aprendizagem seguirá a Resolução n.º 06/20006 com as alterações introduzidas pela Resolução n.º
09/2008  CONSUN.

Bibliografia Básica
AGOSTINHO, S. O Livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.
JONAS, H. O Princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. de Marijane Lisboa;
Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Editora da PUC-Rio, 2006.

Temas de Estudo
Análise das diferenças conceituais entre ética, moral e lei.
Caracterização dos modelos éticos.
Os valores e o agir humano.
Direitos humanos.
Problematização da sociedade contemporânea nas dimensões socioambiental, econômica, política e ético-sociais.
A expressão ética nas práticas sociais.
Atuação profissional e responsabilidade ética.
Alteridade, tolerância e relações étnicas.
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Leopoldo: Unisinos; 2000.
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SÊNECA. A tranquilidade da alma. São Paulo: L&PM Editoras, 2002.
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