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Ementa: 
 
Estudo dos conceitos de ética, moral e cidadania. Análise das tendências e alternativas éticas. 
Reflexão da disciplina no contexto da confessionalidade da UPM e da cosmovisão calvinista do 
universo, do ser humano, da cultura, da política e da educação 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Compreender os princípios 

de ética e da cidadania, 
conforme os princípios da 
cosmovisão calvinista 

• Conhecer as principais 
tendências e alternativas 
éticas contemporâneas. 

• Reconhecer o cosmos, o ser 
humano, a cultura, a política 
e a educação com 
referencial teórico da fé 
reformada calvinista. 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Explicitar a disciplina Ética 

e Cidadania no contexto da 
confessionalidade do 
IPM/UPM/IPB. 

• Aplicar conceitos de ética, 
moral e cidadanias. 

Atitudes e Valores  
 
• Apreciar e se interessar 

pelos princípios da ética e 
da cidadania.  

• Avaliar de acordo com os 
princípios éticos e da 
cidadania afim de que a 
sociedade seja mais 
solidária e fraterna  

• Apressiar e interessar-se 
pelos fundamentos de ética 
e da cidadania nas tomadas 
de decisões frente às 
políticas públicas, 
econômicas, financeiras e 
sociais, e suas repercussões 
à formação social e 
profissional 

Conteúdo Programático: 
 

1. Apresentação do plano de ensino, avaliações e metodologia. 
2. As discussões históricas sobre os termos: Ética, moral e cidadania. 
3. As principais tendências filosóficas na conceituação da ética, moral e da cidadania (I). 
4. As principais tendências filosóficas na conceituação da ética, moral e da cidadania (II). 
5. As alternativas éticas mais sublinhadas na atualidade (I). 
6. As alternativas éticas mais sublinhadas na atualidade (II). 
7. Os princípios fundamentais da ética cristã: o decálogo. 
8. Os princípios fundamentais da ética cristã: o sermão do monte. 
9. A reforma protestante e ações pela ética, moral e cidadania. 
10. Os escritos e as contribuições de Lutero e Calvino às questões da ética e cidadania. 
11. A origem da Universidade Presbiteriano Mackenzie: Simonton e o casal Chamberlain 
12. Atividades programadas: eventos da Chancelaria e do Núcleo de Ética e Cidadania  
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Metodologia: 
 
• Aulas expositivas, seminários, reuniões técnicas de pesquisa e extensão sobre Ética e 

Cidadania, em especial as desenvolvidas pelo núcleo de ética e cidadania. 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• Carta de Princípios. Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
Disponível em: 
http://www.mackenzie.br/cartas_principios.html 

• VALLS, A.L.M. O que é ética? São Paulo: Brasiliense, 2009. 
• VAN TIL, Henry. O Conceito Calvinista de Cultura. São Paulo: Cultura Cristã, 2010. 

 
Bibliografia Complementar: 
 

• BIELER, André. O Pensamento Econômico e Social de Calvino. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 1990. 

• COMPARATO, F.K. Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno.2ª. Ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008.  

• KUYPER, Abraham. Calvinismo. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. 
• MARINO JR, R. Em Busca de uma bioética global. São Paulo: Hagnos, 2009. 
• MORELAND, J.P.; CRAIG, William Lane. Filosofia e Cosmovisão Cristã: São Paulo: Vida 

Nova, 2008. 
 

Outras leituras bibliográficas poderão ser indicadas pelo(a) Professor(a) ao longo do curso. 
 
 


