
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde  
CURSO: Fisioterapia Período: 5º 
DISCIPLINA: Ética e Deontologia Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL:  2 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO: -  
 

EMENTA 
Conceituação de ética, moral e saúde. Código de ética do fisioterapeuta. Critério ético e posturas 
morais. A ética profissional na área de saúde. A ética e o profissional de reabilitação. Bioética. 
Bioética no cotidiano. Educação em Direitos Humanos. 
 

OBJETIVOS 
Adquirir competências e habilidades para preparar o aluno para seguir uma carreira irrepreensível, 
não só do ponto de vista técnico-científico, mas principalmente como um profissional consciente 
de seu papel na sociedade, respeitando o código de ética de sua profissão.  
Tornar o aluno apto à se preparar para as mudanças profissionais que ocorrerão com o advento 
de novas tecnologias. 
Ensinar o aluno a refletir que indivíduos com uma consciência ética promovem a inserção de sua 
profissão em sua comunidade, transformando-a para melhor, tendo como conseqüência, fazer a 
diferença no mercado de trabalho. 
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 
Introdução ao conceito de ética 
Raízes fundamentais da ética classista 
O porquê da ética 
O objeto da ética 
Critério ético e posturas morais 
A ética como fator diferenciador na profissão 
Ética mundial e processo de mundialização 
Ética fundamental e coerente da vida humana 
Iniciação a bioética 
Bioética e direitos humanos 
Bioética e ciência 
O Código de Ética do Profissional em Fisioterapia. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas com intuito de polemizar as questões, esperando uma participação do aluno. 
Aulas textos onde o professor e o aluno interagem através de leitura proposta. Seminários, 
ocasião em que o professor tem para avaliar o desempenho racional e argumentativo do aluno. 
Apresentação de casos clínicos nos quais o aluno irá exercer os conhecimentos apreendidos 
durante o curso da disciplina. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Filmes que ajudam a enfocar as questões. Retro projetore apresentações no data-show em power 
point que ajudam a passar esquemas mentais. Músicas onde as letras trazem realidades a serem 
discutidas. Dinâmicas para incentivar a participação e o desenvolvimento na aprendizagem do 
aluno. 



 

 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Trabalhos em grupos e pesquisas. Resenhas a respeito de textos polêmicos sobre ética e o poder 
econômico. Dinâmica em sala para desenvolver a atividade ética no cotidiano. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 1 prova e seminários . 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em1 prova teórica de 20 pontos, e entrega de trabalho no 
valor de 10 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts  
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