
 

 

Ficha 2 (PLANO DE AULA PERÍODO ESPECIAL) 
Resolução nº 59/2020-CEPE 

 
 

Disciplina: SEMINÁRIO III  Código: BIO014 

Natureza: 
( X ) Obrigatória 
(  ) Optativa 

(x) Semestral      ( ) Anual () Modular  

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: () Presencial    () Totalmente EaD(  )..............% EaD* 

CH Total: 15 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

15 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
 Ética na profissão. Campos de atuação do biólogo: saúde, indústria, educação, meio ambiente. 
 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
- Ética ou filosofia moral: Filosofia; conhecimento filosófico e desenvolvimento do pensamento científico;             
disciplinas filosóficas; moral; valor, axiologia, valores morais e consciência moral; diferenças entre moral e              
ética; liberdade e determinismo, relativismo ético e ética objetiva; ética do cotidiano. 

- Bioética: breve histórico e definição; imperativo moral de Kant e imperativo bioético de Jahr; Código de                 
Nuremberg (1947); Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Declaração de Helsinque (1964 e             
versões posteriores); Relatório de Belmont 1978, Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas           
Biomédicas Envolvendo Seres Humanos, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos           
(2005); princípios bioéticos; questões bioéticas contemporâneas. 

- Ética na Pesquisa: definições; Conselho Nacional de Saúde (CNS); Comissão Nacional de Ética em               
Pesquisa (Conep); Comissões de Ética em Pesquisa (CEP) das instituições; Plataforma Brasil; Ética             
Animal: “Lei Arouca” 2008; Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA;             
Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais (CIUCA); Comissão de ética no uso de animais                
(CEUA); Ética em Pesquisa em tempos de pandemia. 

- Deontologia: definições; Códigos de Ética Profissional; Código de Ética do Profissional Biólogo;             
Comissões de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional (COFEPs); Manual de Orientação e             
Fiscalização do Exercício profissional (MOFEP);  Processo Ético Disciplinar.  

- Organização e regulamentação da profissão do Biólogo: breve histórico; Leis nº 6.684 (1979) e 7017                
(1982); Decreto nº 88.438 (1983); Conselhos Federal e Regionais de Biologia, exercício da profissão de               
Biólogo; Registro Profissional; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); Termo de Responsabilidade           
Técnica (TRT); Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional; Manual de Orientação e              
Fiscalização do Exercício Profissional (MOFEP). 

- Áreas de Atuação do Biólogo: conceitos: área de atuação, currículo efetivamente realizado,             
componentes curriculares das ciências biológicas, formação continuada, atividade profissional,         
Resoluções CFBio nº 10/2003; 227/2010 e 300/2012; áreas de atuação regulamentadas. 



 
OBJETIVO GERAL 

 
Compreender a dimensão ética na profissão; Relacionar os diversos campos de atuação do biólogo. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
1. Conhecer os princípios ético-filosóficos e bioéticos relacionados à profissão de Biólogo nas diversas              
áreas de atuação profissional. 2. Conhecer o Código de Ética do Profissional Biólogo e identificar neste                
as bases teórico-práticas do exercício profissional. 3. Conhecer e relacionar as Leis, Decretos,             
Resoluções e demais atos normativos que subsidiam a atuação legal dos profissionais. 4. Conhecer os               
diversos campos de atuação do Biólogo.  
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Dentre as 15 horas aula da disciplina quatro serão ministradas sincronicamente através da             
plataforma Skype. Estas aulas serão gravadas e estarão disponibilizadas na sala virtual da plataforma              
para todos os estudantes. As demais aulas serão por atividades não sincrônicas através da              
disponibilização na sala virtual da plataforma e do envio para o e-mail dos alunos de conteúdo teórico                 
elaborado pela docente em arquivos pdf, da leitura de capítulos de livros, artigos científicos, da consulta a                 
leis, decretos, e resoluções. Os alunos também assistirão à palestras, disponíveis no canal youtube, dos               
Filósofos Dr Mario Sergio Cortella (PUC-SP) e Dr Clóvis de Barros Filho (Espaço Ética) e do Biólogo Dr                  
José Roberto Goldim (UFRGS). Serão disponibilizados na sala virtual da plataforma e também serão              
enviados para o e-mail dos alunos questões e problemas relativos aos conteúdos abordados. 

Também serão realizados atendimentos personalizados através de e-mail ou de reunião via 
Skype para cada discente ou grupo de discentes que os solicitarem. 

  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

   A avaliação será feita por cinco trabalhos escritos. Os dois primeiros terão o valor de 15 pontos cada, os 
terceiro e quarto irão valer 20 pontos cada, e o quinto  valerá 30 pontos. Estes trabalhos irão conter 
questões e problemas relativos aos conteúdos ministrados em aulas sincrônicas, palestras e/ou  textos: 
capítulos de livros ou artigos.  Para a correção dos trabalhos serão considerados: objetividade, clareza e 
coerência de idéias, interpretação e argumentação dos alunos. Para o cálculo da nota na disciplina será 
feita a somatória das notas obtidas em cada trabalho. Para o exame final também serão propostas 
questões que serão corrigidas com os mesmos critérios. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)  

CLOTET, J. Bioética: uma aproximação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 246 p. Disponível em: 
http://www.pucrs.br/edipucrs/digitalizacao/irmaosmaristas/bioetica.pdf 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio. Legislação do Biólogo. Brasília, DF: Gráfica e Editora 
Ideal, 2019. 411p. Disponível em:  http://crbio06.gov.br/ohs/data/docs/4/Legislacao-do-Biologo.pdf. 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBio-01. Código de Ética do Biólogo: versão comentada. 
São Paulo: CRBio-01, 2019. 45p.  Disponível em: 
https://crbio01.gov.br/media/view/2019/12/codigo_etica_crbio_2019_1484.pdf. 

JUNQUEIRA, C. R. Bioética: conceito, fundamentação e princípios. São Paulo: Universidade Federal de 
São Paulo.  2011. 23 p. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4363350/course/section/2089868/bioetica%205.1.pdf 

 

 



 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BATISTA, K. T.; ANDRADE, R. R.; BEZERRA, N. L. O papel dos comitês de ética em pesquisa. Rev                  
Bras Cir Plást., v.  27, n. 1, p.150-515. 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbcp/v27n1/25.pdf. 

BRAGA, D. R.; SANTOS, C. H. S. O Conselho Regional de Biologia da  3ª região: A ART e a inserção do 
Biólogo no mercado de trabalho. Estudo & Debate, v. 26, n. 2, p. 208-220, 2019.Disponível em: 
http://www.univates.br/revistas/index.php/estudoedebate/article/view/2056 

BRASIL, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 
Manual operacional para comitês de ética em pesquisa. 4. ed. rev. atual. Brasília: Editora do Ministério 
da Saúde, 2007. 137 p.  disponível em: 
https://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/Manual_Operacional_miolo.pdf 

MOTTA, L. C. S.; VIDAL, S. V.; SIQUEIRA-BATISTA, R. Bioética: afinal, o que é isto? Rev Bras Clin 
Med., v.10, n. 5, p.10(5):431-9, 2012. Disponível em: 
http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n5/a3138.pdf 

ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA DE LA SALUD. Pautas y orientación operativa para la revisión 
ética de la investigación en salud con seres humanos . OPS, 2012. Disponível em: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Etica-pautas2013.pdf 

ORGANIZACIÓN  PANAMERICANA DE LA SALUD. Modelo y pautas operativas  para la revisión y 
supervisión  éticas de las investigaciones relacionadas con COVID-19. OPS,  2020.  Disponível em: 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52087 

PEREIRA FILHO, A.; MARQUES FILHO, J. (Coord.). Bioética : dilemas e diálogos. São Paulo: Conselho              
Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Câmara Técnica Interdisciplinar de Bioética, 2018. 204p.                
Disponível em:  https://transparencia.cremesp.org.br/?siteAcao=Publicacoes. 

 
 

 
Professor da Disciplina: ________ Sionara Eliasaro ____________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________ Gedir de Oliveira Santos ________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas:  _________ Érika Amano ____________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

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



À Profa. Erika Amano  
Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas 
Universidade Federal do Paraná  
 
 
Prezada Professora, 
 

Encaminho a documentação solicitada visando oferecer a disciplina BIO 014 - 
Seminário III para os estudantes do curso de Ciências Biológicas. 
 

 
Justificativa  
 
A disciplina obrigatória BIO 014 - Seminário III é inteiramente teórica e possui             

uma carga horária pequena: 15 horas aula. É ministrada através de aulas expositivas,             
onde conceitos e temas mais complexos são apresentados e discutidos e também pela             
leitura prévia pelos estudantes de bibliografia recomendada com posterior discussão e           
resolução de questões em sala de aula. Por estas características é uma disciplina             
bastante adequada para ser ministrada em período especial, como regulamentado pela           
Resolução nº 65/20-CEPE, nece ssitando apenas de algumas adequações. 

Esta disciplina trata, dentre outros, temas relacionados à ética profissional,          
bioética, ética em pesquisa e atuação profissional do biólogo como educador, cientista            
e pesquisador. Esta temática mostra-se bastante pertinente de ser abordada durante           
este período de pandemia, não somente pelas informações que serão passadas aos            
estudantes mas principalmente por propiciar reflexões sobre sua futura atuação          
profissional e o papel do Biólogo na sociedade. 

 
Docentes responsáveis :  
 
Sionara Eliasaro - Departamento de Botânica; e-mail: sionara.eliasaro@gmail.com.  
 

 
Cronograma detalhado de execução  
 
As aulas serão ministradas de 03 de novembro a 14 de dezembro. Serão             

ofertadas duas turmas, uma para o período matutino e outra para o período noturno e               
as aulas ocorrerão de acordo com o  cronograma apresentado na próxima página.  

As aulas síncronas serão ministradas exclusivamente às terças-feiras, de 7:30          

mailto:sionara@ufpr.br


às 08:20 horas para o matutino e de 18:30 às 19:20 horas para o noturno.  

O número de vagas por turma será de no máximo 30 alunos. 
 
 

Cronograma 
 

Aula - 
Data 

Síncrona ou 
Assíncrona  

Conteúdo 

1 - 03/11 Síncrona  Explicações gerais (cronograma, avaliação). Filosofia: Ética. 

2 - 03/11 Assíncrona  Filosofia e Ciência: Leitura de texto e resolução de questionário 
(Trabalho 1). 

3 - 05/11 Assíncrona  Ética e Conduta Moral. Assistência de vídeo com discussão do 
tema por Filósofos. 

4 - 05/11 Assíncrona  Ética do Cotidiano: resolução de questionário (Trabalho 2) 

5 - 10/11 Síncrona  Bioética.  

6 - 10/11 Assíncrona  Ética na pesquisa. Leitura de texto 

7 - 12/11 Assíncrona  Bioética e ética na pesquisa em situações de pandemia. 
Assistência de vídeo com discussão do tema por Biólogos. 

8 - 12/11 Assíncrona  Questões bioéticas contemporâneas: resolução de questionário 
(Trabalho 3). 

9 - 17/11 Síncrona  Deontologia. Códigos de Ética profissionais. 

10 - 17/11 Assíncrona  Código de Ética do Profissional Biólogo. MOFEP. Leitura de 
texto. 

11 -24/11 Assíncrona  Organização e Regulamentação da Profissão de Biólogo. 
Sistema CFBio/CRBio. Leitura de texto. 

12 - 24/11 
 

Assíncrona  Legislação do Biólogo: resolução de questionário (Trabalho 4). 

13 - 01/12 Síncrona  Áreas de atuação do Biólogo. 

14 - 01/12 Assíncrona  Áreas de atuação do Biólogo: Proposição de  questões (Trabalho 
5). 

15 - 08/12 Assíncrona  Áreas de atuação do Biólogo (Trabalho 5). 

14/12 Assíncrona  Exame Final: resolução de questionário. 



 
  


