FACULDADE DO SERIDÓ
PLANO DE ENSINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: DIREITO E CIDADANIA
1- EMENTA:
Noções de Direito e Cidadania. Direitos individuais e sociais na Constituição
Brasileira. Desenvolvimento do raciocínio crítico e do exercício da cidadania.
CARGA HORÁRIA
TOTAL (36H)

TEÓRICA (18h)

PRÁTICA (18h)

PERÍODO LETIVO:
1º Ano / 1º Semestre

2 - COMPETÊNCIAS:

Conhecer e interpretar a Constituição Federal com visão crítica e autônoma;

Conhecer e aplicar os conhecimentos apreendidos no ramo do direito do
consumidor e do trabalho;

Trabalhar em equipe, atendendo aos interesses individuais e coletivos, com
visão sistêmica e postura ética;

Interagir de forma significativa e produtiva, de maneira a estabelecer a
confiança dos outros, com liderança e empatia;

Aplicar os princípios básicos de ética, da negociação e da qualidade nas
relações interpessoais e sociais;

Estabelecer relações entre ética, cidadania e as questões ambientais;

Exercer seus direitos, praticar suas obrigações e contribuir para com a
sociedade por meio do exercício de cidadania;

Apresentar postura crítica e autocrítica;

Desenvolver o espírito investigativo, através da pesquisa;

Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe.
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Moral e Valor;

Ética: deontologia e consciência ética;

Ética profissional;

Ética Ambiental;

Constituição Federal de 1988;

Direitos e Garantias fundamentais;

Dos direitos e deveres individuais e coletivos;

Cidadania e direitos políticos;

Remédios Constitucionais: Habeas Corpus, Habeas Data, Mandado de
Segurança, Mandado de Injunção” Ação Popular;

Direitos trabalhistas;

Código do Consumidor;

Legislação aplicada aos cursos de Ciências Contábeis e Turismo.
4 - METODOLOGIA:

Conteúdo será ministrado através de aulas expositivas, com utilização de projetor de
multimídia, análise de situações reais, estudos de textos tanto individuais como em
grupo, pesquisas bibliográficas e vivências em sala de aula ou em visitas técnicas.
5 - AVALIAÇÃO:
A avaliação da disciplina será realizada através de prova escrita, participação do
aluno em sala de aula, atividades realizadas dentro e fora da sala de aula e
seminários realizados.
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