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PPLLAANNOO  DDEE  EENNSSIINNOO  PPPPGGNNUUTT  

  

 II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

UUNNIIDDAADDEE  AACCAADDÊÊMMIICCAA::  FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  NNUUTTRRIIÇÇÃÃOO  

CCUURRSSOO::  NNUUTTRRIIÇÇÃÃOO  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA::  BBIIOOÉÉTTIICCAA  ((0022  ccrrééddiittooss))  

CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  SSEEMMAANNAALL::  44  HHOORRAASS//AAUULLAA  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  TTOOTTAALL::  3300  HHOORRAASS//AAUULLAA  

DDIIAA  DDAA  SSEEMMAANNAA  EE  HHOORRÁÁRRIIOO::  22FF  ((88HH0000  ––  1111HH1100))  LLOOCCAALL  ((OONNDDEE  SSEERRÃÃOO  MMIINNIISSTTRRAADDAASS  AASS  AAUULLAASS))::  SSaallaa  MMuurriiccii  

AANNOO//SSEEMMEESSTTRREE::  22001144//11  TTUURRNNOO//TTUURRMMAA::  MMaattuuttiinnoo  

NNºº  VVAAGGAASS  ((AALLUUNNOOSS  RREEGGUULLAARREESS))::  2200  NNºº  VVAAGGAASS  ((AALLUUNNOOSS  EESSPPEECCIIAAIISS))::  --  

PPRROOFFEESSSSOORR((AA))  ee  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  DDEE  CCAADDAA  PPRROOFFEESSSSOORR  ((ddeeffiinniirr  ssee  aa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  éé  tteeóórriiccaa  oouu  pprrááttiiccaa))::  

  

KKAARRIINNEE  AANNUUSSCCAA  MMAARRTTIINNSS  ((2211HHOORRAASS//AAUULLAA))  

MMAARRIIAA  RRAAQQUUEELL  HHIIDDAALLGGOO  CCAAMMPPOOSS  ((99  HHOORRAASS//AAUULLAA))  

IIII..  EEMMEENNTTAA  

O conceito de ética, moral e direito. O surgimento da bioética. Correntes teóricas de Bioética. Princípios 

da Bioética: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça. A dignidade humana. Ética da pesquisa 

envolvendo seres humanos. Temas especiais em bioética: saúde pública, prevenção, prática profissional, 

equidade, humanização. Reflexões bioéticas sobre Ciência, Saúde e Cidadania. Bioética do cotidiano. 

Bioética e temas polêmicos da atualidade.  

IIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEERRAALL  

- Permitir uma aproximação da bioética com a prática do profissional da saúde 

IIVV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

- Caracterizar as diferenças entre ética, moral e o direito. 

- Discutir as diferentes concepções de bioética, enfatizando as concepções multidisciplinar e pluralística 

- Enfocar as situações cotidianas em relação à bioética na saúde coletiva e individual no Brasil 

- Discutir o processo de construção da investigação científica segundo o preconizado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa.  

VV..  CCOONNTTEEÚÚDDOO  

  

Tema 1: Bioética e seus conceitos 

Ética, moral, princípios e direito 

Bioética: conceitos, história, correntes teóricas e princípios bioéticos 

Alteridade 

Declaração Universal sobre Bioética e dos Direitos Humanos 

Código de Nuremberg 

Ética dos cuidados 

Tema 2: Bioética: riscos e proteção  

Tema 3: Atividade complementar (EaD): “Bioética Aplicada” 

Situações pessoais, locais ou gerais que envolvam a bioética  

Locais para encaminhamento  

Legislação de apoio 



 

Tema 4: Bioética na pesquisa 

O conceito de vulnerabilidade 

Código de Nuremberg – Helsinque 

A Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

Conflito de interesses na área da saúde 

Normas para pesquisa envolvendo seres humanos e TCLE 

Não consentimento informado 

Uso de informações de prontuários e bases de dados 

Comitês de Ética em Pesquisa em Goiânia 

Plataforma Brasil 

Tema 5: Bioética, ciência, saúde e cidadania 

Tema 6. Bioética e Saúde Pública 

Tema 7: Bioética na prática profissional 

  

VVII..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  RREECCUURRSSOOSS  

 

- Eixos temáticos. Leitura prévia de artigos sobre o TEMA da aula. Discussão dialogada a partir de situações 

do cotidiano profissional.  

- Seminário integrado: Os alunos dividir-se-ão em 7 (sete) grupos, cada um abordando um eixo do tema 

central. Um ou dois profissionais convidados farão o papel de debatedores. 

Estruturação do seminário: P1 (define um caso/situação problema como eixo da discussão); P2 (faz uma 

revisão sobre o assunto); P3 (localiza filme, poesia, musica/reportagem que apóie a discussão); P4 

(estrutura a apresentação em 60’); P5 (elabora o roteiro para os grupos); P6 (organiza o trabalho para 

entregar) 

# As três (03) horas não inclusas no ensino presencial serão utilizadas em atividades à distância, na 

plataforma de Ensino à Distância (EaD) da Faculdade de Nutrição (ead.fanut.ufg.br/posgraduação)  

VVIIII..  PPRROOCCEESSSSOOSS  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

Será ancorada nos três (03) pilares da aprendizagem: 

 

ATITUDES (pontualidade, intervenções adequadas, interesse nas discussões, postura ética, atitudes 

cooperativas no trabalho em grupo) 

HABILIDADES (na observação e leitura da situação-problema ou vivência; em reconhecer os problemas; 

em identificar pontos-chave; habilidade de interlocução com os colegas na definição dos pontos-chave; 

apresentação de senso crítico diante das discussões) 

COMPETÊNCIAS (busca de conhecimentos prévios adequados; contribuição construtiva para a teorização 

dos problemas/situações priorizadas; utilização de fontes de pesquisa confiáveis; contribuição com a 

elaboração das hipóteses de solução; contribuição consistente na sugestão de estratégias para a 

aplicação das hipóteses de solução apontadas; coerência no raciocínio e na argumentação)  

VVIIIIII..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  BBÁÁSSIICCAA  EE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  

  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  BBÁÁSSIICCAA  

1)CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução CNS 466/12, 12 de dezembro de 2012. Contempla as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em: 02 mar 2014. 

 

2) GARRAFA, V., KOTTOW, M., SAADA, A. (org.) Bases conceituais da Bioética: enfoque latino-americano. 

São Paulo: Gaia, 2006. 284p. 

 

3) KOTTOW, M. Bioética e política de recursos em saúde. In: Garrafa V, Costa SI. A bioética no século XXI. 

Brasília: UnB 2000. p 67-75. 

 

PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C.P. Problemas Atuais de Bioética. 4ª. Ed São Paulo: Loyola, 1997. 583p. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

PEGORARO, O. A. Problemas de ética e bioética. Bioetikos, 2008; v.2, n.2, pág. 214-22 

 

UNESCO. Proyecto de Declaraciòn Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Paris, 2005. 10p 

 

BRAS, M. A Bioética e o novo saber – fazer saúde. Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 35, p. 36-47, 2006. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf


 

IIXX..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

Data Tema Programa Metodologia 

07/04 

 

(8:00 - 11:10) 

 

(Raquel) 

 

 

 

4 horas/aula 

Bioética e seus 

conceitos 

Plano de ensino/ Seminário / At. 

complementar 

Plataforma EaD 

 

Ética, moral, princípios e direito 

Bioética: conceitos, história, correntes 

teóricas e princípios bioéticos 

Alteridade 

Declaração Universal sobre Bioética e dos 

Direitos Humanos 

Código de Nuremberg 

Ética dos cuidados 

 

Discussão dirigida 

Lista de filmes 

 

Filmetes sobre o TEMA  

 

Cochicho/aquário:  

 

Como a ética se 

confrontou na minha 

prática profissional? 

14/04 

 

(8:00 – 10h30) 

 

(Raquel) 

 

3 horas/aula 

Bioética: riscos 

e proteção  

 

 

 

 

 

Apresentação e dos textos (Bioética: riscos 

e proteção)  

 

Debate por meio das perguntas 

norteadoras por texto (elaboradas pelos 

grupos) 

 

 

 

Trabalho nos grupos 

 

 

 

Orientação 

para seminários  

21/04 Feriado 

Durante a 

semana do dia 

21/04 

Atividade 

complementar 

(EaD): 

“Bioética 

Aplicada” 

 

 

Situações pessoais, locais ou gerais que 

envolvam a bioética  

 

Locais para encaminhamento  

 

Legislação de apoio 

Apresentação da 

atividade 

complementar: 

Postar na EaD o 

material completo 

e colocar no 

fórum a síntese dos 

aprendizados 

 

28/04 

 

(8:00 – 10:30) 

 

Prof. 

convidado 

 

3 horas/aula 

 

(Karine) 

Bioética na 

pesquisa 

O conceito de vulnerabilidade 

Código de Nuremberg – Helsinque 

A Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde 

Conflito de interesses na área da saúde 

Normas para pesquisa envolvendo seres 

humanos e TCLE 

Não consentimento informado 

Uso de informações de prontuários e bases 

de dados 

Comitês de Ética em Pesquisa em Goiânia 

Plataforma Brasil 

 

Aula expositiva com 

professora convidada 

 

 

Discussão do projeto 

de pesquisa nos 

formulários do COEP 

(experiência dos 

alunos) 

 

SEMINÁRIOS (todos os grupos devem fazer essa abordagem em cada temática):  

 

          A bioética no saber/fazer do profissional de saúde com enfoque:  

 

 

- na prevenção da saúde 

- na humanização do atendimento 

- na proteção individual/familiar 

- na proteção coletiva/meio ambiente 

 

 

 

 

 



 

Data Tema Programa Metodologia 

05/05 

 

 

(8:00 -11:10) 

 

(Karine) 

 

4 horas/aula 

Bioética  

Aplicada 

Bioética da pessoa 

 

Grupo 1 (3 componentes) 

- Violência (doméstica, psicológica, 

externa) 

- Estatuto da criança, adolescente e idoso 

- Conselho Tutelar e Delegacias (criança, 

mulher e idoso) 

 

Grupo 2 (3 componentes) 

- Morte e morrer em bioética (eutanásia, 

distanásia, ortotanásia) 

- O paciente terminal  

- Transplante 

- Doação de órgãos 

Apresentação G1 e G2 

 

Apresentação dos 

grupos a partir de um 

roteiro orientador (G1 

ao G6) 

 

Intervenção dos 

debatedores 

 

 

 

12/05 

 

(8:00 – 11:10) 

 

(Karine) 

 

 

 

4 horas/aula 

Bioética, 

ciência, saúde 

e cidadania 

 

 

Ciência, saúde e cidadania  

 

Grupo 3 (3 componentes) 

- Água, meio ambiente, alimentos 

geneticamente modificados, 

nutrigenômica, nutrigenética 

 

Bioética cotidiana 

 

Grupo 4 (2 componentes) 

- Preconceito (econômico, biológico, 

social e cultural) vs discriminação 

- Boas maneiras, respeito ao outro 

- Bulling 

 

Apresentação G3 e G4 

 

Apresentação dos 

grupos a partir de um 

roteiro orientador  

 

Intervenção dos 

debatedores 

19/05 

 

(8:00 – 11h10) 

 

(Karine) 

 

4 horas/aula 

Bioética e 

Saúde Pública 

 

Bioética da prevenção 

 

Grupo 5 (3 componentes) 

- As desigualdades no acesso à saúde no 

Brasil 

- Planos de saúde 

- Quando a prevenção agride a bioética   

 

Bioética do coletivo 

Grupo 6 (2 componentes) 

- Regulamentação da publicidade de 

alimentos e bebidas 

- Bioética e marketing 

 

Apresentação G5 e G6 

 

Apresentação dos 

grupos a partir de um 

roteiro orientador  

 

Intervenção dos 

debatedores 

 

Data Tema Programa Metodologia 

26/05 

 

(8:00 – 9:40) 

 

(Karine) 

 

2 horas/aula 

Bioética na 

prática 

profissional 

Bioética nas relações da profissão e na 

ética no trabalho 

 

Grupo 7 (3 componentes) 

- Código de Ética das profissões 

- Humanização do atendimento em saúde 

- Discussão do conceito e limites da 

autonomia 

- Relação profissional-cliente 

Apresentação G7 

 

Apresentação dos 

grupos a partir de um 

roteiro orientador  

 

Intervenção dos 

debatedores 

02/06 

 

(EaD) 

 

4 horas/aula 

(Karine/Raquel) 

 

Sessão Pipoca 

 

Filme “Garapa” (todos) 

Leitura complementar para discussão 

“Miséria em qualquer canto: o mapa da 

fome no país” 

 

Pelo menos mais um filme da lista de filmes 

 

Assiste em grupo (alunos) 

 

Discute as questões 

orientadoras 

 

Posta no fórum da 



 

 da disciplina (cada grupo do seminário 

escolhe um filme diferente) 

disciplina até 05/06 (6F) 

1) Filme Garapa 

(grupo maior) e texto 

complementar 

2) Filme escolhido 

(por grupo de seminário) 

 

09/06 

 

(Karine) 

 

8:00-9h40 

 

2 horas/aula 

Avaliação e 

encerramento 

 

- Abstração da Sessão Pipoca e Atividade 

complementar 

 

- Encerramento 

 

- Feed-back da disciplina 

 

Discussão e síntese dos 

aprendizados 

 

Lanche comunitário 

 

Composição das avaliações 

 

Atividade Componentes da avaliação Valor/Peso 

1 - Bioética: riscos e 

proteção 

- Leitura prévia do texto do livro “Bioética: riscos e proteção” 

- Apresentação do texto 

- Pergunta norteadora para conduzir a discussão  

0,5 

 

0,5 

2 - Bioética aplicada 

(atividade complementar) 

- Investigação e apresentação do material pesquisado 

- Abstração/aprendizados 

1,5 

3 - Bioética na pesquisa - Leitura prévia de textos sobre o tema/participação na aula 

- Participação ativa do debate (fórum EaD) sobre o texto 

“Conflitos de interesse nas pesquisas que envolvem 

humanos” 

0,5 

 

0,5 

4 - Seminário 

 

2 avaliações: 

- participação no seu grupo  

- participação na 

apresentação dos demais) 

- Contribuição e participação no seminário (todo processo 

de construção/interesse/participação/compromisso) 

- Apresentação oral em sala (cumprimento do roteiro) 

- Promoção da discussão durante a apresentação do 

seminário 

 

- Participação (leitura prévia do tema) das apresentações 

dos seminários dos outros grupos 

4,0 

 

 

 

 

1,0 (média 

por dia) 

5 - Sessão Pipoca 

 

- Resultado das discussões das questões norteadoras dos 

filmes  

- Abstração/aprendizados 

0,5 

(grupão) 

1,0 

(grupos) 

Total  10,0 

 

 


