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Programa da Disciplina de Bioética 
 

•I. Ementa 

Disciplina pertence ao Currículo Mínimo Obrigatório do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde (PPgCS), oferecida anualmente, abrangendo uma (1) semana do curso, com 
carga horária total de 15 horas, ministrada de forma intensiva durante uma semana. Visa orientar 
o pós-graduando para a reflexão ética em ciência, enfocando o surgimento da Bioética e fatos 
históricos relacionados; educar para a prática da boa ciência, sem fraudes, falsificações ou 
plágios; fornecer as bases éticas da pesquisa com seres humanos e com animais; ressaltar os 
valores éticos pertinentes ao adequado planejamento de projetos de pesquisa voltado à 
valorização da integridade e da honestidade científica, e trazendo ao pós-graduando elementos 
para auto-critica e aprimoramento de seu próprio projeto de pesquisa, do ponto de vista bioético. 

•II. Objetivos 

Geral: Enfatizar os valores éticos na pesquisa científica;  

Específicos:  

i. Discutir a historicidade e as bases bioéticas na investigação científica;  

ii. Rever conceitos e valores éticos aplicados à pesquisa científica;  

iii. Conceituar critérios sobre o controle social da Ciência, inclusive quanto aos aspectos 
voltados à prevenção e educação contra a desonestidade científica; e  

iv. Apresentar tópicos da Bioética do cotidiano e de fronteira versus avanços técnico-
científicos.  
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•III. Metodologia 

• a. Aulas expositivas dialogadas com incentivo à discussão participação efetiva do grupo 
matriculado; 

• b. Seminário; e  
• c. Mesa-redonda.  

 

•IV. Conteúdo programático 

História dos Direitos Humanos aplicados à pesquisa científica. A Bioética como ciência 
transdisciplinar. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), Comitê de Ética em 
Pesquisa, Comitê de Bioética e Comissão de Ética: competências e atribuições. Resoluções da 
CONEP. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Registro de projeto. Controle Social da 
Ciência. Integridade Científica versus Desonestidade científica. Conflitos éticos do cotidiano na 
percepção e relato dos alunos. Discussão de casos de conflito ético. 

 

•V. Avaliação 

Processo contínuo e conceitual através de observações e verificações do desempenho qualitativo 
e quantitativo do aluno, além da frequência ≥75%, serão considerados como critérios de 
excelência. 

 

•VI. Leituras recomendadas 

1).  Andrew Goliszek. COBAIAS HUMANAS. Ediouro. 534p., 2003. 
2).  Cícero de Andrade Urban (ed.). BIOÉTICA CLÍNICA. Revinter, 574p., 2003. 
3).  EUBIOS JOURNAL OF ASIAN AND INTERNATIONAL BIOETHICS (Free access: 

www.eubios.info/index.htm). 
4).  Hans Jonas. O PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE. Contraponto/PUC-Rio, 353p., 2006. 
5).  Revista BIOÉTICA. Conselho Federal de Medicina, 1996-2008. 
6).  Revista BIOETIKOS. Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2003-2008. 


