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Componente Curricular: exclusivo de curso ( )         Eixo Comum (  )                 Eixo Universal ( X) 

Curso: Núcleo Temático: N.E.C. – Núcleo de Ética e Cidadania  

Nome do Componente Curricular: 
ÉTICA E CIDADANIA  

Código do Componente Curricular: 
  

Carga horária: 
2 aulas 

(  X  ) Teóricas   
(    ) Práticas 

Etapa: 1ª 

Ementa: 

A disciplina apresenta os conceitos de ética, moral, cidadania e suas inter-relações, no âmbito social, com 
uma avaliação de sua evolução ao longo da história da humanidade e dos valores fundamentais, segundo 
os princípios da cosmovisão cristã reformada. Promove-se a reflexão e análise crítica das teorias ético-
normativas mais sublinhadas na contemporaneidade e suas implicações práticas em nível político-social, 
profissional e familiar, por meio de uma discussão à luz dos preceitos calvinistas, destacando-se pontos de 
contato entre a ética cristã reformada e as diferentes áreas do conhecimento, com a valorização da 
dignidade humana. 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

• Compreender os 

conceitos e a estreita 

relação existente entre 

ética, moral e o exercício 

da cidadania.  

• Conhecer as teorias ético-

normativas mais 

sublinhadas da 

atualidade. 

• Reconhecer os pontos de 

aproximação da ética 

calvinista com as demais 

áreas do conhecimento 

humano.  

• Construir uma visão mais 

ampla e mais profunda da 

vida moral. 

• Observar a influência das 

teorias ético-normativas nas 

condutas e negócios 

humanos. 

• Utilizar os princípios da 

cosmovisão calvinista nas 

situações concretas de vida 

e trabalho. 

 

• Ser consciente de que o bem 

comum é condição 

necessária do bem particular. 

• Valorizar a tomada de 

decisões éticas nas relações 

com indivíduos e instituições. 

• Apreciar e valorizar o 

trabalho e o conhecimento 

humano na sua dimensão 

moral, emancipadora e como 

ação transformadora da 

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

  


