
  

 

 

 
  

  

 

 
 
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 28/06/2021 1ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona Apresentação geral dos/as estudantes, do professor e das 
propostas de conteúdos e atividades avaliativas. 
Noções de ética; Ética e sociedade; Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – OIT e Relações de Trabalho 

https://streamyard.com  

 
- 

 
- 

 
- 

02h Assíncrona Noções de ética; Ética e sociedade; Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – OIT e Relações de Trabalho 

O QUE FAZER: 
1) Assistir o “VÍDEO: ÉTICA” (Link na coluna ao lado) 
2) Realizar as seguintes atividades (anotar no caderno) 
2.1)  Para Mário Sérgio Cortella o que é Ética?  
2.2) Descreva 3 (três) importantes falas do Cortella sobre Ética. 

 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=2gVCs2fIILo 

Aula 2 30/06/2021 2ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Ética e sociedade; Declaração Universal dos Direitos Humanos – 
OIT e Relações de Trabalho. 

https://streamyard.com 

 
- 

 
- 

 
- 

02h Assíncrona Ética e sociedade; Declaração Universal dos Direitos Humanos – 
OIT e Relações de Trabalho; 

O QUE FAZER: 
1) Assistir o “VÍDEO: Declaração Universal dos Direitos Humanos” 
(Link na coluna ao lado) 
2) Realizar as seguintes atividades (anotar no caderno) 
2.1) De acordo com o Vídeo, onde começam os Direitos Humanos?  
2.2) Quais foram as informações que mais chamaram a sua 
atenção? Aanote, no caderno, três informações. 
2.3) Você conhece alguma situação (ou algo parecido) do que foi 
abordada no Vídeo? Escreva no seu caderno. 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=SJy1M4iYiMo 
 

Aula 3 02/07/2021 3ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Ética e sociedade; Princípios do Direito do Trabalho, do Direito 
Individual e do Coletivo Cidadania no Brasil (Direitos civis, políticos 
e sociais) 

https://streamyard.com 

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde 
Plano de Ensino 

 
Componente Curricular: Ética, Cidadania e Relações Interpessoais                                                                     Carga Horária: 20h 

Professor Responsável: Prof João Carlos de Oliveira 

https://streamyard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2gVCs2fIILo
https://www.youtube.com/watch?v=2gVCs2fIILo
https://streamyard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SJy1M4iYiMo
https://www.youtube.com/watch?v=SJy1M4iYiMo
https://streamyard.com/
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- 

02h Assíncrona Ética e sociedade; Princípios do Direito do Trabalho, do Direito 
Individual e do Coletivo Cidadania no Brasil (Direitos civis, políticos 
e sociais) 

O QUE FAZER: 
1) Assistir o “VÍDEO: Igualdade de Gênero, produzido pela ONU 
MULHERES BRASIL!” (Link na coluna ao lado) 
2) Realizar as seguintes atividades (anotar no caderno) 
2.1) Porque “Igualdade de gênero” e evitar, na medida do possivel, 
o uso ou abordagem de “Sexo”? 
2.2) Quais são as relações do Vídeo com as questões Éticas nos 
contextos da Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

 
 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=ZCGLC-vziRc 

Aula 4 05/07/2021 4ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Ética e sociedade; Relações Interpessoais https://streamyard.com 

 
- 

 
- 

 
- 

02h Assíncrona Ética e sociedade; Relações Interpessoais 
O QUE FAZER: 

1) Assistir o “VÍDEO: O perigo de uma única história” (Link na 
coluna ao lado) 
2) Realizar as seguintes atividades (anotar no caderno) 
2.1) O que foi falado pela escritora “Chimamanda Ngozi 
Adichie” em relação do “Perigo de uma única história”? Porque do 
perigo? 
2.2) Quais são as relações que existem entre “Ética, Direitos 
Humanos e os perigos de uma única história”? 

 
 
https://www.ted.com/talks/
chimamanda_ngozi_adich
ie_the_danger_of_a_singl
e_story/transcript?langua
ge=pt-br 

Aula 5 07/07/2021 5ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Ética e sociedade; Relações Interpessoais https://streamyard.com 

 
- 

 
- 

 
- 

02h Assíncrona Noções de ética; Ética e sociedade; Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – OIT e Relações de Trabalho; Princípios do 
Direito do Trabalho, do Direito Individual e do Coletivo Cidadania 
no Brasil (Direitos civis, políticos e sociais), Relações Interpessoais 

O QUE FAZER: 
1) Escrever uma “carta”, levando em consideração:  
* Quem é você, o que você faz e o que deseja fazer; 
* O que conseguiu vivenciar, conhecer e gostar, ou não, na 
disciplina “A disciplina “Ética, Cidadania e Relações Interpessoais”,                                                                  
e no curso; 
* Uma mensagem final de pensamentos positivos. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCGLC-vziRc
https://www.youtube.com/watch?v=ZCGLC-vziRc
https://streamyard.com/
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br
https://streamyard.com/


  

 

 

 
  

  

* Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com).  
** As aulas síncronas: serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso. 
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos 
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.). 

https://streamyard.com/

