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   Ficha 2  

Período Especial 
 

 

DISCIPLINA: DEONTOLOGIA BIOMÉDICA Código: BMED014 

Natureza: 
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD na modalidade 

Ensino Emergencial Remoto    (  ).............. % EaD* 

 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Identificação das áreas de atuação do profissional. Órgãos diretamente ligados ao 
profissional biomédico. Legislação que rege a Biomedicina. Código de ética profissional. 
Regulamentação e resoluções da profissão.  Identificação e aplicação dos 
conhecimentos éticos e morais da conduta profissional. 
 

Justificativa da proposta 
A disciplina apresenta contexto totalmente ministrado com aulas teóricas que 
acontecerão de forma síncrona (quinta-feira: 16h30 às 18h30minutos) e assíncronas 
por meio da plataforma UFPR Virtual. 
A forma como a disciplina será ministrada na modalidade ensino emergencial remoto, 
justifica-se devido a pandemia por Covid 19. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
 

 História da Biomedicina. 
 

 Conceitos de princípios da ética, bioética e Deontologia. Normas e valores. 
 

 Órgãos ligados à Biomedicina. Áreas de atuação do profissional biomédico. 
 

 Diretrizes curriculares. Objetivos e metas. Perfil desejado do biomédico. 
Competências e habilidades. 

 Estágios e atividades complementares. 
 

 Código de ética do profissional biomédico. Princípios gerais. Exercício profissional. 
 

 Divulgação e propaganda. Relação com os colegas e com a coletividade. 
 

 Infrações disciplinares. 
 

 Consentimento informado e confidencialidade. 
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 Responsabilidades profissionais: ética, civil e pessoal. 
 

 Situações e dilemas éticos. 
 

 Reflexão sistemática e crítica sobre questões éticas. 
 

 A dignidade da pessoa humana e a promoção do bem da vida. 
 

 Legislação que rege a Biomedicina. 
 

 Regulamentação: leis, decretos, representações e resoluções. 
 

 Avaliação teórica com questões discursivas e com questões de múltipla escolha. 
 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
 
Ao término da disciplina os alunos deverão conhecer a importância da bioética, ética e 
Deontologia na atuação profissional e pessoal. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ao término da disciplina os alunos deverão ter ciência da legislação, código de ética 
profissional, valores, direitos e deveres do biomédico, consciência profissional, 
penalidades, responsabilidades e aprofundamento nos conhecimentos sobre as normas 
para habilitação do exercício profissional. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Os procedimentos didáticos serão desenvolvidos no ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA). Será baseado na plataforma Moodle, disponível na UFPRVIRTUAL, associado 
ao aplicativo TEAMS do Microsoft Office 356 da UFPR; aplicativo KAHOOUT, 
MENTIMETER, PADLET para avaliações de prontidão em jogos ou Google FORMS.  
A utilização da plataforma e dos aplicativos será, predominantemente, no modo 
síncrono e assíncrono, priorizando o desempenho, disponibilidade de recursos e 
otimização do estudo.  
As atividades síncronas serão semanais. Compreendem debates, discussões e 
apresentações on line, sobre os estudos e trabalhos desenvolvidos assincronamente. A 
interação entre docentes e discentes ocorrerá por meio de chat, fóruns, e-mails, jogos e 
orientações de tarefas. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Aprendizagem:  
Serão aplicadas 4 avaliações da aprendizagem, remotamente, que serão realizadas por 
meio de processo de avaliação de prontidão da aprendizagem por meio do Moodle, 
Kahoot ou Google Forms (peso: 5); avaliação de adequação das tarefas (peso: 5)  e 
avaliação formativa global (peso: 5). Os critérios de avaliação serão constituídos por 
rubricas, adequadas para cada competência elencada no item Objetivos. 
O calendário das atividades avaliativas, com as datas, horários e os temas que serão 
cobrados em cada uma delas encontram-se no cronograma em anexo. 
Aprovação por desempenho ocorrerá com 70% de aproveitamento. Os estudantes que 
alcançarem entre 50 e 69% de aproveitamento na pontuação global terão ofertada uma 
avaliação suplementar (final) de recuperação no período de 26 de março a 1 de abril de 
2021. Aprovação por freqüência ocorrerá com acesso a 75% das atividades propostas. 
 

Frequência: 
A avaliação de freqüência ocorrerá por meio da entrega (postagem) confirmando a 
conclusão de tarefas ou apresentação das mesmas pelos estudantes.  
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

NAOUM, P. C. Guia para estudantes e graduados em cursos de biomedicina. São 
José do Rio Preto: Academia de Ciência e Tecnologia, 2005. 
FORTES, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais - tomada 
de decisões, autonomia e direitos. São Paulo: EPU, 2005. 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA – 1ª Região. CRBM. Disponível em: 
http://www.crbm.1.gov.br/ 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. CFBM. Disponível em: 
http://www.cfbiomedicina.org.br/ 

SINGER, P. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

SGRECCIA, E. Manual de bioética I – Fundamentos e ética biomédica. São Paulo: 
Loyola, 2002. 

SGRECCIA, E. Manual de bioética II – Aspectos médicos-sociais. São Paulo: 
Loyola, 2002. 
 
 
Os materiais didáticos relevantes (vídeos, artigos, consensos, podcasts e etc.) para o 
ensino da disciplina de Deontologia estarão disponíveis na Plataforma Moodle ou 
disponíveis em plataformas públicas (Youtube, Periódicos CAPES, LiLACS, etc) 
podendo ser acessados online ou baixados para visualização. Estas características são 
muito relevantes devido ao isolamento social e impossibilidade de acesso a Biblioteca 
da UFPR próprias deste período. 
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Professor da Disciplina: Djanira Aparecida da Luz Veronez 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):  
email:  
veronezdal@ufpr.br 
djaniraveronez@gmail.com 
Celular (41) 99686-9702 
 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Edison Luiz Prisco Farias – Departamento de Anatomia 
 

 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

 
ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 
 

Atividades: Assíncronas :   14 hs;    Síncronas – 16  hs 
 
 
05.11.2020 - História da Biomedicina (02 horas/aulas assíncronas). 
 
12.11.2020 - Conceitos de princípios da ética, bioética e Deontologia. Normas e valores 
(02 horas/aulas síncronas).  
 
19.11.2020 - Órgãos ligados à Biomedicina. Áreas de atuação do profissional biomédico 
(02 horas/aulas assíncronas). 
 
26.11.2020 - Diretrizes curriculares. Objetivos e metas. Perfil desejado do biomédico. 
Competências e habilidades. Estágios e atividades complementares (02 horas/aulas 
síncronas). 
 
03.12.20 - Código de ética do profissional biomédico. Princípios gerais. Exercício 
profissional (02 horas/aulas assíncronas). 
 
10.12.20 - Infrações disciplinares (02 horas/aulas síncronas). 
 
17.12.20 - Divulgação e propaganda. Relação com os colegas e com a coletividade (02 
horas/aulas assíncronas). 
 
21.01 21 - Consentimento informado e confidencialidade Divulgação e propaganda. 
Relação com os colegas e com a coletividade (02 horas/aulas síncronas). 
. 
 
28.01.21 - Responsabilidades profissionais: ética, civil e pessoal Divulgação e 
propaganda. Relação com os colegas e com a coletividade (02 horas/aulas 
assíncronas). 


