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CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

ANDRÉA REGINA SAMPAIO PEREIRA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

CIDADANIA, ÉTICA E EMPREGO 

 

33 E 34 / I 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E NOITE 

    

I - EMENTA 
Reflexão sobre as questões de ética, respeito e responsabilidade. Preconceito e mundo do trabalho. Alteridade 

nas relações profissionais e pessoais. Histórico da conquista dos Direitos Humanos e seu papel como condição 

de cidadania sem distinção de orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso. Direitos Humanos e opinião 

pública. O conceito de cidadania e as conquistas sociais. Apresentação das demandas da “nova cidadania” e 

movimentos sociais. Diversidade Cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho. A importância da ética 

e da cidadania para a inserção no mercado de trabalho. Saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos e relações 

de gênero. Globalização, relações de trabalho, segurança e emprego. Cidadania e Responsabilidade Social. 

Responsabilidade Social, Logística Reversa e Sustentabilidade. A preservação ambiental como direito 

fundamental da pessoa: os principais movimentos e tratados ecológicos. Relações de trabalho, meio ambiente e 

emprego. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Utilizar os conhecimentos históricos para 

compreender e valorizar os fundamentos da 

cidadania e da democracia, favorecendo uma 

atuação consciente do indivíduo na sociedade. 

Desenvolver uma melhor compreensão da vida 

cotidiana, ampliando sua visão de mundo; 

Conhecer o processo histórico de construção do 

conceito de cidadania e da luta por direitos; 

Compreender que o trabalho é uma atividade 

base da condição humana; 

Utilizar os conhecimentos históricos para 

compreender e valorizar os fundamentos da 

cidadania e da democracia, favorecendo uma 

atuação consciente do indivíduo na sociedade. 

Desenvolver uma melhor compreensão da vida 

cotidiana, ampliando sua visão de mundo; 

Conhecer o processo histórico de construção do 

conceito de cidadania e da luta por direitos; 

Compreender que o trabalho é uma atividade base 

da condição humana; 
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Compreender as transformações no mundo do 

trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, 

gerados por mudanças na ordem econômica; 

Construir uma visão mais crítica do mundo do 

trabalho; 

Construir uma reflexão crítica a respeito das 

relações sociais no mundo do trabalho; 

Compreender e valorizar as diferentes 

manifestações culturais de etnias e segmentos 

sociais; 

Construir a identidade social e política de modo 

a viabilizar o exercício da cidadania plena, no 

contexto do Estado de Direito, atuando para que 

haja, efetivamente, uma reciprocidade de direitos 

e deveres entre o poder público e o cidadão e, 

também, entre os diferentes grupos. 

Elaborar relações entre consumo, capitalismo e 

meio ambiente. Compreender que a preservação 

do meio ambiente é um direito fundamental da 

pessoa e das novas gerações. 

 

Compreender as transformações no mundo do 

trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, 

gerados por mudanças na ordem econômica; 

Construir uma visão mais crítica do mundo do 

trabalho; 

Construir uma reflexão crítica a respeito das 

relações sociais no mundo do trabalho; 

Compreender e valorizar as diferentes 

manifestações culturais de etnias e segmentos 

sociais; 

Construir a identidade social e política de modo a 

viabilizar o exercício da cidadania plena, no 

contexto do Estado de Direito, atuando para que 

haja, efetivamente, uma reciprocidade de direitos e 

deveres entre o poder público e o cidadão e, 

também, entre os diferentes grupos. 

Elaborar relações entre consumo, capitalismo e 

meio ambiente. Compreender que a preservação do 

meio ambiente é um direito fundamental da pessoa 

e das novas gerações. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 
Conhecimentos oferecidos pela disciplina Ética, Cidadania e Relações de Trabalho que contribuem para a 

formação do Técnico em Meio Ambiente:  

A preservação ambiental como um direito fundamental do ser humano. 

Monocultura/Latifúndios x Agricultura Familiar/MST 

Territórios Indígenas, Quilombos e preservação ambiental. 

Ética: conceito. 

Ética e emprego. 

Alteridade: a convivência com “o outro” (colega de trabalho, patrão e outros) 

Diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho 

Direitos Humanos e seu papel como condição de cidadania sem distinção de orientação sexual, raça, etnia, idade 

e credo religioso. 

Direitos Humanos e opinião pública. 

Histórico do mundo do trabalho e o surgimento do conceito de cidadania clássico: direitos civis, políticos e 

sociais 

Nova Cidadania: o “direito a ter direitos”; “direitos das minorias”; “direito à diferença” 
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Saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos e relações de gênero 

Alienação: (Des)humanização do homem no trabalho 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
Aulas expositivas: sempre com espaço para a participação dos alunos, tirando dúvidas ou trazendo 

informações/contribuições para o conteúdo do dia. 

Debates: depois que os temas já foram estudados em sala e os alunos já fizeram pesquisa em casa. 

Exibição de filmes: seguidos de debates relacionados aos conteúdos de aula. 

Atividades, individuais e coletivas, realizadas em sala de aula. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 
Lousa e canetão  

Projetor, notebook e caixas de som 

 

VI - AVALIAÇÃO 
Provas escritas, individuais e em grupo. Resolução de problemas. Exercícios e atividades semanais. Participação 

dos estudantes no decorrer do semestre (realização das tarefas, atenção às explicações, presença em sala de aula, 

interação com os colegas durante as atividades em grupo, atenção aos prazos determinados para a entrega dos 

trabalhos escolares.)  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 
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http://www.unicamp.br/cemarx/anais_v_coloquio_arquivos/arquivos/comunicacoes/gt2/sessao3/Antonio_Andr

ioli.pdf  

CAPRA, F. Uma nova concepção de vida. Psico, v. 38, n. 1, pp. 7-9, jan./abr. 2007. Disponível em:  

http://www.andredeak.com.br/pdf/fritjof_capra.pdf 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo, Ática, 2000. 

COVRE, Maria de Lourdes M.O Que é Cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

DAGNINO, Evelina (org). Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. 

http://juventude.gov.br/articles/participatorio/0005/7327/os_movimentos_sociais_e_a_emergencia_de_uma_no

va_nocao_de_ci.pdf  

MOREIRA, S. N. Uso da ética nas relações de trabalho. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/34844  
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MASCHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, sd 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: a questão do outro. São Paulo, Martins Fontes, 1982. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 Apresentação do curso. Dinâmica sobre as expectativas dos alunos perante o curso e a vida. 

02 
Histórico do mundo do trabalho: desde os tempos em que o trabalho denotava inferioridade social até a 

sua transformação em símbolo de virtude  

03 Alienação: (des)humanização do homem no trabalho. 

04 
Revoluções Burguesas e o surgimento do conceito de cidadania clássico: direitos civis, políticos e sociais. 

Direitos Humanos e Opinião Pública. 

05 Nova Cidadania: o “direito a ter direitos”; “direitos das minorias”; “direito à diferença. 

06 Primeira avaliação, parte 1 

07 Primeira avaliação, parte 2 

08 
Seminário 1. Preservação do meio ambiente: a) a questão agrária e o meio ambiente 

(monocultura/latifúndio x agricultura familiar/MST); b) as reservas indígenas, os quilombos e a 

preservação ambiental 

09 
Seminário 2. Direitos Humanos e seu papel como condição de cidadania sem distinção de orientação 

sexual, raça, etnia, idade e credo religioso.  

10 Seminário 3. Diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho 

11 Seminário 4. Nova Cidadania: as questões de gênero e os conflitos no ambiente de trabalho.  

12 Seminário 5. Saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos e relações de gênero.  

13 Alteridade: a convivência com “o outro” (colega de trabalho, patrão e outros) 

14 Ética. Devolutiva da prova. 

15 Ética aplicada ao mercado de trabalho. Curtas sobre o universo do trabalho, meio ambiente e ética. 

16 A preservação ambiental como um direito fundamental do ser humano 

17 Debate e fechamento do curso 

18 Avaliação 3 

19 Provas substitutivas, esclarecimentos de dúvidas. 

20 Devolutiva das notas finais. 
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Assinatura do(a) Professor(a) 
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