FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba
PROGRAMA DE DISCIPLINA

Curso: Pedagogia

Aulas Teóricas:
Aulas Práticas:
Carga Horária: 60h
Docente:

Ano:
Período: 6º
Disciplina: Ética, Educação e Trabalho

EMENTA DA DISCIPLINA
Resgate, valorização e aprimoramento da vida ética do ser humano, tendo presente percepções de
mundo e de pessoa, a compreensão de moral e ética, a ética e educação; ética: liberdade e
responsabilidade, o sentido humano do trabalho, a ética e trabalho. Análise dos princípios da gestão
em espaços escolares e não escolares e as relações atinentes à ética no contexto do exercício
profissional, considerando a prática da educação ética para o trabalho e para a vida e a educação em
valores.
Trabalho, processos produtivos e educação. Mudanças tecnológicas, educação e qualificação
profissional. Políticas de formação profissional. O pedagogo: agente mediador e articulador entre a
escola e o mundo do trabalho.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivos Gerais:






Ética. Reflexões sobre a ética/moral, os valores e seus fundamentos.

Analisar a complexidade dos modos de produção que deram origem aos novos modelos;
Problematizar o desenvolvimento do mundo atual, das novas tecnologias e educação;
Entender o paradoxo entre educação e trabalho.

Objetivos Específicos:


Introduzir as referências sobre Direitos Humanos, Ética e Cidadania refletindo sobre os
principais valores que regem o ser humano.



Refletir sobre as relações sociais e atitudes cotidianas à luz de princípios éticos. Compreender
a evolução dos Direitos e da Ética, bem como as transformações no modo de agir, pensar e
praticar da humanidade.



Identificar a relação entre trabalho e educação no modo de produção capitalista;
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Educação e a qualificação profissional adequada à modernidade.

TEMAS DE ESTUDO
Conteúdo teórico:


A dimensão do ser humano (homem, cidadão, sociedade, governo e instituição)



Contextualização dos Direitos Humanos, da Ética e da Cidadania e de sua evolução histórica
e filosófica, diferença entre ética e moral.



Refletindo valores éticos e situação envolvendo conflitos éticos.



Conceito de educação;



Evolução histórica do processo educativo;



Modos de produção;



Fordismo e Toyotismo;



Educação e trabalho no modo de produção capitalista;



As formas de organização do trabalho e a educação do trabalhador;



Capacitação tecnológica, revalorização do trabalho e educação;



O trabalho do pedagogo e as novas exigências do mundo do trabalho.

Conteúdo prático:




Seminários temáticos;
Pesquisas;
Discussão de textos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será efetuada mediante realização de uma prova específica sobre a matéria ministrada
no bimestre com peso 4,0, uma avaliação interdisciplinar por bimestre com peso 3,0 e trabalhos
individuais, ou em grupo, com peso 3,0, totalizando nota 10,0.
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METODOLOGIA
A disciplina Ética, Educação e Trabalho terá como método o estudo histórico-crítico com aulas
expositivas, debates, seminários, relatórios e avaliações descritivas.
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