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Caracterização da disciplina 
Código da disciplina:  
TNA2BHP0001-15SB 
 

Nome da disciplina: Ética e Justiça        

Créditos (T-P-I): (4-0-4)  Carga horária: 48 
horas 

Aula expositiva e 
análise de textos 

Campus: SBC  

Atendimento: Online 
 

Turno: Noturno Quadrimestre: 1o Ano: 2021 

Docente responsável:  
Luca Pitteloud 
luca.pitteloud@ufabc.edu.br 
 
Horário de dúvidas / Atendimento de aluna/os: 
Disponível via Cisco WEBEX 
(https://meetingsamer6.webex.com/meet/luca.pitteloud): Quarta-feira: 
12:00-14:00 
(Outros horários possíveis de acordo com as necessidades dos 
alunos) 

 

 

 
 
 
 

Alocação da turma 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
19:00 - 21:00    X   

21:00 - 23:00 X      
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Panejamento da disciplina 
Objetivos gerais 

 
A disciplina tem como objetivo o estudo de algumas noções centrais em tópicos de ética e a análise do 

problema básico da justiça no pano de fundo de algumas linhas teóricas da história da filosofia prática. As 
aulas terão uma parte expositiva, complementada por análise de fontes primárias e outros textos 
pertinentes ou comentários selecionados, vinculando-os sempre a certos temas filosóficos gerais. 

Objetivos específicos 
 

Espera-se que ao final do curso o aluno tenha melhorado sua capacidade de analisar argumentos a 
partir de problemas, bem como sua aptidão para ler e escrever com rigor, ampliando o repertório das 
discussões por meio do acesso a fontes selecionadas. 

Ementa 
 
Ética, moral e justiça. Liberdade de escolha. Moralidade e legalidade. Ética deontológica. Utilitarismo. Ética 
da Virtude. 

Conteúdo programático 
Aula Conteúdo Estratégias didáticas Leitura básica e autor 
 

     Semana 1 

 
Apresentação do curso: 
programa, bibliografia e 

método de avaliação 

 
 

Aula expositiva 

 

Semana 2  
Ética e Justiça na Antiguidade: 

Platão : Política 

 
Aula expositiva 

Platão: trechos selecionados 

Semana 3 Ética e Justiça na Antiguidade: 
Platão : Ética 

 
Aula expositiva 

 
Platão: trechos selecionados 

Semana 4 Ética e Justiça na Antiguidade: 
Aristóteles  

 
Aula expositiva 

 
Aristóteles trechos selecionados 

Semana 5 Ética e Justiça na Antiguidade: 
Filosofia helenística  

 
Aula expositiva 

 
Trechos selecionados 

Semana 6  
Prova e correção da prova 

  

 
Semana 7 

 
Livre-arbítrio 

 
Aula expositiva 

 
Thomas Nagel, (cap.6) 
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Semana 8 

 
Justiça 

 
Aula expositiva 

 
Thomas Nagel, (cap.8) 

Semana 9  
A tensão entre valores 

 
Aula expositiva 

 
Martha Nussbaum (cap.3) 

J.-P.Vernant (cap.1) 

Semana 10  

O utilitarismo 

 
 
    Aula expositiva 

 
E.Giannetti, “O princípio da 

utilidade em ação:como alocar 
um rim? 

Semana 11  
Justiça e Equidade 

 
Aula expositiva 

 
Michael Sandel, “A questão da 

equidade” (cap.6) 

Semana 12  
Prova e correção da prova 

  

Atividades discentes  
 

1) Textos a ler: todos os textos serão disponibilizados na página Google Drive da disciplina. 
 

2) Aulas a assistir no Loom. Cada aluno precisa criar uma conta gratuita no Loom: 
https://www.loom.com/signup. Cada semana um link com as aulas será enviado usando o 
e-mail institucional do aluno. 

 
3) Horário de atendimento para responder a qualquer dúvida via Cisco WEBEX (fora do horário de 

atendimento outros horários podem ser marcados por e-mail sem problema). 
 

4) Todas as atividades serão registradas no SIGAA. 
 
 

5) Prova: (P1) e (P2): provas dissertativas: os temas serão divulgados no começo das semanas 6 e 12. 
 
 
      As provas precisam ser enviadas a luca.pitteloud@gmail.com 

 
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação 

 
O curso estará apoiado em uma estratégia principal: a aula expositiva para a apresentação do tópico 

subsidiada por leitura prévia individual. O aluno terá duas avaliações: Prova 1 (8.03.2021) e Prova 2 
(3.05.2021). 

Referências bibliográficas básicas 
 
1. Thomas Nagel, Que quer dizer tudo isto? Uma iniciação à filosofia. Lisboa: Gradiva, 1995. 

 
2. Michael Sandel, Justiça: o que é fazer a coisa certa? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011 

 
 

Referências bibliográficas complementares 
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1. J.-Pierre Vernant & P. Vidal-Naquet, Mito e tragédia na Grécia Antiga. S.Paulo: Duas Cidades, 1977. 

 
2. Martha Nussbaum, A fragilidade da bondade. S.Paulo: Martins Fontes, 

 
3. Platão, A República. S.Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 
4. Aristóteles, Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. 

 
5. Epicuro, Carta sobre a felicidade (a Meneceu). São Paulo: Editora Unesp, 1997. 

 


