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ÉTICA E POLÍTICA 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 

dialogada, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo dirigido, 

filmes e vídeos, lista de discussão por meios digitais, produção de texto, seminário sobre 

temáticas em estudo e utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Livros, periódicos e artigos para referencial teórico. Vídeos (reportagens, filmes e 

documentários) disponíveis da Internet. Ferramentas da plataforma Google Sala de Aula. 

Material impresso e digitalizado disponibilizado na sala de aula virtual pelo docente responsável.  

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho pedagógico privilegiará a participação ativa e o protagonismo dos estudantes por 

meio do trabalho de iniciação à pesquisa de caráter bibliográfico para contato com fontes, a 

construção de um referencial teórico relacionados aos assuntos propostos para estudo e a 
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experiência com metodologias e técnicas próprias. Estas pesquisas somadas à realização de 

sessões de debates em grupo e plenárias subsequentes possibilitarão aos estudantes o contato 

com informações e a fixação destas e a construção do conhecimento, do entendimento 

individualizado, de opiniões sobre os assuntos abordados. Para o desenvolvimento dos 

processos criativos, os estudantes serão incentivados à produção de textos autorais científicos 

(resumos, resenhas, artigos) e argumentativos (dissertações) com vistas a uma futura 

intervenção sociocultural. 

EMENTA: A origem e trajetória dos conceitos de ética e política. Compreensão dos 

fundamentos, viabilidade e desafios que envolvem a ética e a política na sociedade. A 

percepção da vivência da política: o que nos falta. O engajamento político. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a 

observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas em 

sala de aula, tais como: pesquisas bibliográficas; sessões de debate; produção de textos em 

forma de resumo e apreciação crítica de leituras indicadas; elaboração de um pré-projeto de 

pesquisa com vistas a uma futura intervenção sociocultural. 

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro 

momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 

refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 

insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será 

atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão 

também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com maior 

facilidade de aprendizagem. 
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