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Designação da unidade curricular: Temas Avançados de Ética
Docente: José Henrique Silveira de Brito
Objetivos de aprendizagem:
Rever e aprofundar o estudo feito na Ética Fundamental no que se refere à problemática da
fundamentação da Moral.
Estudar alguns temas escolhidos da Ética Contemporânea.
Conhecer aprofundamento alguns autores contemporâneos.
Exercitar a capacidade da reflexão ética.
Conteúdos programáticos:
A problemática da fundamentação da Moral
Pluralismo moral versus relativismo moral e o problema da tolerância
Da ética fundamental às Éticas Aplicadas
Ética e Políticas Públicas
Ética, Economia e Justiça Distributiva
Ética e Ecologia: desafios do século XXI
Os desafios da Neuroética
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:
O estudo aprofundado da problemática da fundamentação da moral levará à reflexão sobre o
relativismo social e à necessidade da discussão e distinção entre pluralismo moral e
relativismo moral.
O estudo e discussão dos diversos percursos experimentados entre a(s) Ética(s)
Fundamental(is) e as Éticas Aplicadas conduzirão ao estudo de três temas
contemporâneos da Ética: ecologia, justiça e as problemáticas éticas que as ciências
cognitivas suscitam. Aceitar-se-ão outros temas relevantes que os alunos proponham.
Metodologias de ensino:
Para cada aula todos os alunos deverão estudar um texto previamente indicado, de que deverão
entregar uma ficha de leitura, e haverá um encarregado de fazer uma exposição sintética
e problematizante desse texto, ao que se seguirá um debate sobre o seu conteúdo e suas
problemáticas.
A avaliação será feita através da realização de um trabalho final. Na classificação final, serão
igualmente tidos em conta as fichas de leitura entregues pelos alunos e a assiduidade.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:
O modo de funcionamento das aulas: estudo particular, fichas de leitura e exposição seguida
de debate permitirão uma clarificação dos conceitos encontrados, um aprofundamento
das leituras e problemáticas e uma reflexão pessoal sobre as relações entre a Ética, a
Política e a Economia que constam do programa.
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