
 Nome da disciplina: Bioética: conceitos, teorias e métodos  

(PPGBIOS.00.107.1)  

 
Disciplina de natureza Teórico-prática de níveis Doutorado e Mestrado Acadêmico, com 
carga horária de 60 horas em sala de aula e 4 créditos. 

   
Número de vagas: 24 

  
Data de início: 15/08/2019 

  
Data de término: 21/11/2019 

  
Pré-requisitos 

  
Nome Código   
Nenhum item vinculado.    

  

 

 

  
Professores 

  
Nome Atuação   

Professor(a): Fermin Roland Schramm 

                      Marlene Braz 
                      Ciro Augusto Floriani 

Responsável 
Convidada 
Convidado 

 

 

 

 

 

  
Horários 

  
Dia Local Início Fim   

quinta-feira (dia da semana) ENSP/s. 410 13:00 17:00 
 

 

 

 

  
Áreas de concentração 

  
Nome   
Nenhum item vinculado.  

  

 

 

 

  
                                                 EMENTA 
 
O objetivo geral da disciplina consiste em introduzir o aluno ao estudo da Bioética, 
fornecendo-lhe uma caixa de ferramentas consideradas necessárias para poder abordar, 
com competência analítica e crítica, conflitos morais envolvidos pelas práticas no campo 
das Ciências da Vida e da Saúde, considerados paradigmáticos. A disciplina tem (a) uma 
dimensão sincrônica e (b) uma dimensão diacrônica, pois aborda: a1) ) os conceitos 
fundamentais, os principais modelos teóricos e a metodologia, assim como as relações 
com as ciências e as técnicas e b1) a Constituição do Campo da Bioética e sua História a 
partir de suas bases filosóficas e profissionais. Os objetivos específicos são: (c) 
apresentar, sucintamente, a construção das ferramentas de Ética, Ética Aplicada e 
Bioética; (d) traçar a história do nascimento e evolução da Bioética; (e) contextualizar o 
campo interdisciplinar da Bioética; (f) discutir os conceitos de Bioética e suas principais 
correntes; (g) relacionar a Bioética com as Ciências e, em particular, com a 
Biotecnociência. 
 
Pré-requisito(s): Ser aluno do Mestrado ou Doutorado Interinstitucional em Ética 
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Aplicada, Bioética e Saúde Pública e Mestrado e Doutorado em Saúde Pública. 
 
Candidatos externos: Somente vinculados a um PPG de Saúde Pública. Os interessados 
em cursar disciplinas do PPGBIOS devem entrar em contato com a Secretaria do Programa 
através do e-mail ppgbios2010@gmail.com ou pelo telefone (021) 2598-9276. 
 
Observações: 
1. Disciplina obrigatória para o Doutorado e o Mestrado 
2. Mínimo 9 alunos 
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