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Integre a dimensAo

ética como um
processo permanente
e transversal ~em
toda a formaÇAO

Considere, a partir
dos aprendizados
disciplinares do seu
~
curso, a integraçAo
de dilemas éticos

Integre os produtos visuais que
você desenvolver. Dirija-se a eles,
aponte-os, pegue suas citações e
imagens. Não inclua muito texto,
utilize resumos ou conceitos
relevantes. Textos extensos levam
o público à leitura do material de
apoio e não a escutá-lo. Pense que
imagens engraçadas (imagens ou
vídeos) ou objetos, usados como
analogias, podem ajudar a
"quebrar o gelo".

O aprendizado da ética deve ser
desenvolvido de forma
permanente, transversal e
integrado em toda a formação,
dentro e fora da sala de aula, não
como objeto de um curso isolado.
Da mesma forma, é a
comunidade universitária que é
chamada, como um todo,
para formar eticamente
os seus alunos.
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DICAS para
INCENTIVAR O
APRENDIZADO DA
ÉTICA DENTRO
DA SALA DE AULA
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Enfatize nos
processos de~
tomada de decisoes
elementos ou
aspectos éticos

A tomada de decisões é um
dos processos mais relevantes
e complexos para os profissionais.
É por esta razão que ensinar os
alunos a integrar aspectos éticos
na tomada de decisões se
consegue mostrando como
se faz, dando espaços aos seus
alunos para replicar essas
ações de forma simulada.

Ajude seus alunos a vislumbrar os efeitos e impactos
pessoais,
sociais
ou
~
do bem comum como consequência de açoes pouco éticas
Todas as nossas decisões e ações geram impactos. No entanto, quando são considerados
terceiros, as implicações são mais complexas. Portanto, é importante ajudar os alunos a olhar
"além", deixando-os vislumbrar os eventuais efeitos das ações ou decisões que são tomadas
sem pesar suas implicações éticas.

~

Integre~na avaliaçao alguma
dimensao ou componente
que considere aspectos de
discernimento ético

É vital considerar a dimensão ética como um
componente integrado no âmbito das avaliações do
curso. Não basta limitar-se a analisar se é "pouco ético"
ou não, é necessário envolver considerações éticas
dentro do processo.
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Propicie uma análise ética além do "bom e mau"

06

A realidade é mais complexa do que
apenas "preto e branco". É pertinente
ajudar os seus alunos a analisar o
dilema ético em termos de
compreender em que medida afeta
direta ou indiretamente aos outros. Da mesma forma,
é relevante ajudá-los a pesar as variáveis envolvidas, as
contradições, o julgamento sobre os fatos e a
importância de uma atuação responsável consigo
mesmo, com os outros e com a sociedade.

~

Ajude os seus alunos a visualizar a tensao entre os interesses pessoais ou
de alguns, com o bem comum e o bem público

Alguns dos dilemas que se qualificam como "pouco éticos" a nível profissional, têm em
comum que não é possível ver que essas decisões ameaçam o bem comum ou o bem
público. Ser uma sociedade implica considerar como minhas ações poderiam afetar os outros
de uma forma particular ou como um todo.

Ajude os seus
aprendizes a
relacionar e
diferenciar a ética
e o legal

Há situações que podem estar
amparadas legalmente, mas não
necessariamente de forma ética.
Portanto, ajudar seus alunos a
identificar essas relações e
diferenças, promove-lhes a
necessidade permanente de
questionar-se quanto a ser ético
em nível pessoal e profissional.

Promova atividades
que envolvam a~
análise e discussao
de dilemas éticos,
usando exemplos de
contingência, alto impacto ou
mesmo do contexto
universitário

Dentro das atividades de
aprendizagem do seu curso
promova alguma iniciativa que
envolva diretamente a disciplina e
a ética. Além disso, enfatize a
importância do "não-plágio" e os
furtos como situações eticamente
inaceitáveis dentro e fora do
contexto universitário.
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Reserve um tempo
para discutir de forma
~
abrangente questoes de
contingência nacional
que
envolvam
~
~
questoes éticas, mesmo que nao
sejam da sua área ou disciplina

A formação ética dos nossos alunos
é uma tarefa de todos.
É importante dedicar tempo a
esses temas, embora não estejam
diretamente relacionados com os
aprendizados do seu curso. As
atitudes éticas se formam de três
maneiras: por imitação (pregar com
o exemplo); o diálogo permanente
em várias situações cotidianas da
formação e a conexão com o
trabalho e a prática da profissão.

