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PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA BIOÉTICA 

 

CURSO Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Humanas e Sociais 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 
339/CONSEA, de junho de 2014, retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 
2014. Autorizado pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014. Estabelece diretrizes 
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, 
do CNE/MEC, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 
nível superior. 

 

Disciplina/Unidade 
Curricular 

Código Habilitação Período Turma 

Bioética 
 
 
 
 

DRP30137 
 

 

Ciências Humanas e 
Sociais 

2018/1 

 
VII 

Carga Horária  
Tempo Universidade 

Carga Horária  
Tempo Comunidade  

 
Carga Horária Total 

 
Pré-Requisito 

50 30 80 Não há 

 

Turma VII/2018  - Ciências da Natureza 

Docente/Titulação Prof. Dra. Daiane Martins Rocha 

E-mail daianemartins@unir.br 

Link no Lattes http://lattes.cnpq.br/7635513398603177 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
 
Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de identificar conceitos chave sobre Bioética, assim 
como entender qual é a importância da bioética no seu dia-a-dia.  
 

Objetivos Específicos 

• Apresentar aos acadêmicos conceitos básicos sobre bioética e sua origem enquanto 

discussão filosófica; 

• Desenvolver nos acadêmicos o pensamento crítico sobre os avanços da biotecnologia 

e suas aplicações à vida humana e animal; 

• Fornecer aos acadêmicos informações necessárias para que eles possam avaliar 

como as reflexões bioéticas podem ser aplicadas no seu dia-a-dia. 

 

EMENTA 

Conceito, origem e evolução da Bioética; a bioética e as questões do nascimento, da vida e 
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da morte; as produções da ciência, da tecnologia e suas implicações para a vida humana, 

animal e vegetal; a bioética e as questões sociais; bioética e cultura; bioética e a questão 

ambiental. 

 

Conteúdos Programáticos Essenciais* 

Unidade 1 - 01/08/2018 Conteúdo 

Fritz Jahr e as origens da 
Bioética 

 

 
✓ As origens da Bioética: a bioética no sentido amplo. 
✓ Um panorama sobre as relações éticas do ser humano 

com os animais e as plantas (JAHR, 1927). 
✓ As origens da bioética: do credo bioético de Potter ao 

imperativo bioético de Fritz Jahr. 

Unidade 2 - 03/08/2018 Conteúdo 

O credo bioético de Potter e 
a ética da terra 

 

 
✓ O Credo Bioético (POTTER, 2016, pp.21-22). 
✓ Bioética: a ciência da sobrevivência (POTTER, 2016, pp. 

27-31). 
✓ A ética da terra de Aldo Leopold (PESSINI; SGANZERLA; 

ZANELLA, 2018, pp.225-241). 
 

Unidade 3 - 06/08/2018                                 Conteúdo 

A ponte para o futuro e a 
bioética global 

 
✓ Ponte para o Futuro: o conceito de progresso humano 

(POTTER, 2016, pp.63-74). 
✓ Bioética global: convertendo desenvolvimento sustentável 

em sobrevivência global. (PESSINI; SGANZERLA; 
ZANELLA, 2018, pp. 177-187). 

Unidade 4 - xx/08/2018 Conteúdo 

Tempo comunidade 
 

✓ Pesquisa e coleta de dados sobre um caso ou alguns 
casos bioéticos no local onde vive. 

Unidade 5 - xx/08/2018 Conteúdo 

Tempo comunidade 
 

✓ Pesquisa e coleta de dados sobre um caso ou alguns 
casos bioéticos no local onde vive. 

Unidade 6 - 10/09/2018 Conteúdo 

A natureza modificada do 
agir humano  

 
✓ O homem e a natureza 
✓ Novas dimensões da responsabilidade  
✓ Tecnologia como “vocação” da humanidade 
✓ O homem como objeto da técnica (JONAS, 2006, pp. 31-

66). 

Unidade 7- 15/09/2018 Conteúdo 

O caso Tuskegee: uso de 
seres humanos em pesquisa 

  
✓ Cobaias (filme sobre o caso Tuskegee, experiência sobre 

Sífilis não tratada); 
✓ O Relatório Belmont; 
✓ Questionário (A1). 
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Conteúdos Programáticos Essenciais* 

Unidade 8 - xx/09/2018 Conteúdo 

Tempo comunidade 

✓  Pesquisa, coleta de dados e organização das informações 
sobre um caso ou alguns casos bioéticos no local onde 
vive; 

✓ Leitura de bibliografia sobre o assunto pesquisado. 
✓ Início da redação do artigo científico. 

Unidade 9 - xx/09/2018 Conteúdo 

Tempo comunidade 

✓ Pesquisa, coleta de dados e organização das informações 
sobre um caso ou alguns casos bioéticos no local onde 
vive; 

✓ Leitura sobre o assunto pesquisado. 
✓ Início da redação do artigo científico. 

Unidade 10- 1/10/2018 Conteúdo 

O princípio da 
responsabilidade 

✓ Saber ideal e saber real na ética do futuro 
✓ O dever para com o futuro (JONAS, 2006, pp.69-94). 
✓ Responsabilidade pelo que se faz: o dever do poder; 
✓ Responsabilidade natural e responsabilidade contratual; 

✓ Até onde se estende a responsabilidade política no futuro? 
(JONAS, 2006, pp. 165-223) 

Unidade 11 - 05/10/2018 Conteúdo 

Bioética e os animais não-
humanos 

 
✓ O Bem-estarismo de Peter Singer (1998); 
✓ O Abolicionismo de Francione (2015). 

Unidade 12 - xx/10/2018 Conteúdo 

Tempo comunidade 

 
✓ Leitura de bibliografias sobre o tema ou temas bioéticos 

pesquisado (s). 
✓ Finalização da redação do artigo científico. 

Unidade 13 - xx/10/2018 Conteúdo 

Tempo comunidade 

✓ Leitura de bibliografias sobre o tema ou temas bioéticos 
pesquisado (s). 

✓ Finalização da redação do artigo científico. (A2) (Entrega 
via email até 5/11). 

Unidade 14 - 5/11/2018 Conteúdo 

Bioética clínica: Os 
princípios da Bioética 
segundo Beauchamp e 
Childress 

 
✓ O princípio da Autonomia; 
✓ O princípio da Justiça; 
✓ O princípio da Não-Maleficência; 
✓ O princípio da Beneficência. 

 

Unidade 15 - 8/11/2018 Conteúdo 

Modelos bioéticos 
alternativos 

✓ Os fundamentos da Bioética segundo Tristram 
Engelhardt; 

✓ O modelo de beneficência baseada na confiança de 
Pellegrino & Thomasma. 

✓ A bioética Latino-americana de Volnei Garrafa (2011) 
(bioética da intervenção). 
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Conteúdos Programáticos Essenciais* 

Unidade 16 - 10/11/2018 Conteúdo 

Os problemas éticos da 
manipulação genética 
 

✓ Gattaca (filme sobre a eugenia e manipulação genética). 
✓ Questionário sobre temas de bioética clínica (A3). 

* O cronograma, as atividades e os conteúdos estão sujeitos a mudanças, adequações e adaptações, de 
acordo com o desenvolvimento do plano de curso. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO  

 
As aulas serão pautadas na apresentação dos conteúdos da ementa, visando apresentar 

aos alunos os conceitos e os objetivos da Bioética, sempre acompanhado de exemplos 

práticos. Posteriormente, para melhorar assimilação das informações pelos alunos e 

possibilitar o contato deles com exemplos empíricos, textos sobre o uso e a importância da 

bioética serão utilizados para leitura e discussões em grupos. 

 

 

RECURSOS E MATERIAIS 

 
Os recursos utilizados serão textos, o data show, priorizando a apresentação de figuras e 

esquemas com exemplos didáticos, acompanhado de uma abordagem conceitual e utilizando-se 

quadro, se necessário. 

 

 
 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA  

 
Os alunos serão avaliados diariamente, através da leitura e discussão de textos e através de três 

avaliações: Os alunos serão avaliados através de dois questionários (A1 e A3) e da execução de 

uma pesquisa de campo, durante o Tempo Comunidade - TU e a construção de artigo científico 

(A2). 

Todas as avaliações valerão de zero a 100 pontos e todas as avaliações terão o mesmo peso. 

Dessa forma a Média Final (MF) será: 

Cálculo da Média Final: 

 
 

Repositiva  

De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, o não 

comparecimento quando da realização de qualquer avaliação prevista no Plano de Curso, 

implicará na não obtenção da nota da mesma, impossibilitando o caráter de reposição por 
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meio da nota obtida na avaliação repositiva que será concedida apenas em caso de 

realização da avaliação com obtenção de nota inferior à média definida pela instituição. A 

avaliação repositiva poderá ser solicitada diretamente ao professor/a responsável por cada 

avaliação dentro dos limites de tempo previstos na legislação e no cronograma do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo. 

 

Segunda Chamada  

Novamente de acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, será 

concedida segunda chamada aos discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados 

por lei ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. Todas as situações deverão 

ser encaminhadas ao Departamento de Educação do Campo e decididas pelo CONDEP.  
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Chefe de Departamento de Educação 

Universidade Federal de Rondônia 
Campus Rolim de Moura 
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Plano de Ensino aprovado em ____/____/___,  
 
conforme registro na ata Nº_______ /CONDEP 

 
 

Assinatura do Presidente do Conselho de 
Departamento 

 

 
 
 
 
 


