
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina PERÍODO: 5º 
DISCIPLINA: Ética e Bioética  ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA : 40 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL : 02 Teóricas TOTAL: 02 aulas 
 

EMENTA 
Conceitos de moral e ética; conceito de liberdade; fundamentação da bioética, elementos do 
principalismo; impasses éticos na prática técnico-científica contemporânea. Análise do código de 
ética. 

 
  OBJETIVOS 
- Ampliar a compreensão sobre o fenômeno da vida com o intuito de potencializar a reflexão sobre 
os impasses éticos oriundos da intervenção técnico-científica na cultura contemporânea. Ampliar, 
através da reflexão sobre os critérios da ação moral e da eticidade, a consciência ética dos 
discentes, como estímulo para consolidação de uma prática crítica e reflexiva.  
- Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimento das leis que regulam os 
Direitos Humanos, visando o conhecimento da realidade social e dos direitos e responsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução à Ética  
     - Conceitos de moral e ética e suas diferenças 

     - Lei de “Ouro” da Ética 

     - Deontologia e Diceologia 

II. Classificações da Ética 
           - Quanto ao resultado do comportamento: ética absoluta (apriorística) e ética relativa  

             (factual, experimental, prática) 

           - Quanto ao aspecto histórico: ética empírica, ética dos bens, ética formal, ética de valores 

III. Código de Ética da Profissão de Biomédico 
           - Apresentação e análise dos Capítulos e Artigos do presente código 

           - Apresentação, discussão e análise interpretativa de casos práticos 

IV. Bioética (Ética Prática ou Utilitarista)  
- Fundamentos e Princípios da Bioética 

           - Histórico da Bioética  

              - Principialismo ou bioética dos princípios 

              - Bioética como novo paradigma 

V. Ética na Pesquisa com Seres Humanos e Animais 
            - Princípios bioéticos, considerados básicos, que deveriam nortear a pesquisa biomédica 

com seres humanos (Relatório Belmont 1978) 

            - Documentos internacionais de regulamentação: Código de Nuremberg (1947), 

              Declaração de Helsinque (1964 - 2008), Diretrizes Internacionais para Pesquisa em 

              Seres Humanos (CIOMS 1993, 2002), CrueltytoAnimalsAct, (Londres 1846), Leis e 



 

 

              Diretrizes Norte-Americanas sobre Pesquisa em Animais (NIH/EEUU), Declaração 

              Universal dos Direitos dos Animais (UNESCO 1978) 

            - Documentos nacionais de regulamentação: Resolução CNS 196/1996, Resoluções 

              Complementares, Lei “Arouca” nº 11.794/2008, Decreto nº 6.899 

            - Entendendo as siglas: CONEP, CEP, TCLE; CONCEA, CEUA, CIUCA 

VI. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos – UNESCO 2005 
            - Apresentação e análise dos Artigos da presente declaração 

            - Participação e importância do Brasil e dos países da América Latina 

            - Apresentação, discussão e análise interpretativa de casos reais 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas; trabalhos de Pesquisa Bibliográfica; leitura e discussão de Artigos 
publicados em Periódicos, Revistas Científicas, Jornais e outros textos; apresentação de 
Seminários com temas previamente escolhidos e estudados; Estudos Dirigidos realizados em 
grupo, com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor; 
sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários; roteiros para Estudos Dirigidos em 
grupo ou individual, previamente preparados pelo professor; quadro-negro, data-show, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de aulas, vídeos e animações. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

 Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de 
aulas práticas ou atividades simuladas. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30pts distribuídos em uma prova de 15pts, 03 estudos dirigidos de 05pts cada um, 
perfazendo 15pts. 
2ª Avaliação – 30pts distribuídos em uma prova de 20pts, e um Seminário de 10pts. 
3ª Avaliação – 40pts distribuídos em uma prova de 20pts, e uma Avaliação Institucional (ADA) 
20pts. 
Avaliação Suplementar – 40pts. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1) PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 6. 
ed. São Paulo: Loyola, 2002. 549 p 
2) OLIVEIRA, Fátima. Bioética: uma face da cidadania. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 200 p. 
il. 
3) CRBM- Regulamentação e Código de Ética da Profissão de Biomédicos. 3ª Região. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1) SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Org.). Bioética. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: USP, 2002. 
218 p. ISBN 8531403049. 
2) SUNG, Jung Mo; SILVA, Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. 9. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 117 p. il.  
3) BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terr a. 8. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 199 p. 

 


