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Ficha 2 (PLANO DE AULA PERÍODO ESPECIAL) 
 

Resolução 59/2020-CEPE  
 

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1º 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para 

essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que 
não contempla essa modalidade de ensino).  

 

 

Disciplina: Deontologia para Ciências Biológicas Código:  BB046 

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa 

(X) Semestral      () Anual              () Modular  

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

CH Total: 45 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

45 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

40 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 

 
EMENTA (Unidade Didática idem ) 

 

Aspectos históricos e conceituais da moral e da ética segundo diversos autores. O que é Deontologia. A 

legislação profissional e suas implicações éticas para o Biólogo hoje no Brasil. A Lei nº 6.684 de 03 de 

setembro de 1979. A Lei nº 7.017 de 30 de agosto de 1982. Decreto lei nº 88.438 de 28 de junho de 1983. 

O Código de ética do Biólogo. Conduta ética das sociedades. A ética e a Biologia. Os valores. A avaliação 

moral. O método científico: a ciência como disciplina intelectual. A liberdade, o princípio da máxima 

felicidade, o que importa é o motivo, a justiça e o bem comum, e outros temas que são eleitos pelas(os) 

alunas(os) entre autores contemporâneos e atuais. 
 
 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Apresentação do conteúdo programático, sistema de avaliação e introdução à disciplina. Conceitos de 

moral, ética e Deontologia. Responsabilidade moral, determinismo e liberdade. Os valores. A avaliação 

moral. Ciência, verdade, idealismo. Como articular ciência e ética. Legislação profissional I. Legislação 

profissional II. Legislação profissional III. Legislação profissional IV. Para que Filosofia? Liberdade. 

Justiça: fazendo a coisa certa. O que importa é o motivo/Immanuel Kant. Quem merece o quê/Aristóteles. 

A justiça e o bem comum. A causa sagrada de Darwin. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

As(os) alunas(os) deverão ser capazes de desenvolver uma visão holística do profissional Biólogo hoje, 

como agente de transformação da sociedade.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- adquirir conhecimentos básicos para a formação profissional dentro de preceitos éticos 
. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida mediante: 1. Uso da plataforma Moodle Oficial da UFPR pelo professor e pelas(os) 

alunas(os) após o trabalho de leitura e anotação de dúvidas ou execução de atividades solicitadas preliminarmente 

(sala de aula invertida), tais como resenhas sobre os textos vistos. 2. Método de trabalho em grupo a ser proposto 

às(os) estudantes, forma de organização no método Philips 66 adaptada para 4-6 grupos de até quatro alunos 

[procurar desenvolver as habilidades de trabalho coletivo responsável e a capacidade de verbalização, para que as(os) 

alunas(os) aprendam a expressar-se e a defender os seus pontos de vista]. 3. Dentre as atividades didáticas especiais 

que complementam os métodos de ensino, utiliza-se o estudo do meio onde a matéria de ensino (ou seja, os fatos, 

acontecimentos, problemas, ideias) vai ser estudada no seu relacionamento com temas profissionais e sociais 

relativos àquela matéria de forma adaptada às condições da disciplina. (Fonte: Libâneo, J. C. Didática. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2014). 

 

Serão utilizados os seguintes recursos: material bibliográfico disponibilizado por arquivos e fontes de informação 

eletrônica (SiBi), computador, tablets, aparelhos móveis (celulares) e máquinas fotográficas; filmes como atividades 

extra-classe.  
 

 

a) sistema de comunicação: AVA - ambiente virtual de aprendizagem - Moodle, com as ferramentas disponíveis que 

possam se aplicar à proposta (UFPR Virtual). Outros meios poderão ser necessários, tais como e-mail, redes sociais, 

telefone, WhatsApp, webconferência, entre outros.  

 

Organização da 

sala 

Tipo de atividade Ferramentas utilizadas no 

Moodle  

Característica  

Semanal e por 

Unidade/ 

Tópicos 

Produção Tarefa Produção de textos com 

feed-back individual do 

professor  

Questionário Atividade de múltipla 

escolha ou questão aberta 

utilizada para síntese de 

uma temática 

Glossário Inclusão de conceitos no 

assunto deontologia para 

as ciências biológicas 

Interação Fórum Interações sobre temas das 

unidades. O(a) aluno(a) 

também pode ser 

mediador(a) alimentando 

o fórum com 

questionamentos dirigidos 

ao coletivo 

Diálogo Interação individual com 

o(a) aluno(a) 

Adaptado de Costa (2016) 

 
 

b) modelo de tutoria à distância e presencial: O tutor será a professora das disciplinas em que as(os) discentes estejam 

matriculados.  
 

c) material didático específico: textos disponibilizados pela professora e, em parte, pelo sistema SiBi. ou obtidos dos 

REA já disponíveis na WEB.  
 

d) infra-estrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: o Setor de Ciências Biológicas possui 

infraestrutura de laboratório de informática, o departamento não possui. O setor tem acesso à rede de Internet sem fio 

da UFPR, estando disponível para qualquer estudante que esteja matriculado e cadastrado. A dúvida se concentra na 

razão que os estudantes pertencem a outro setor, será necessária uma consulta à Comissão Setorial de Informática 

sobre a possibilidade de reserva dos computadores para uso.  
 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: Será necessário 

um período para a ambientação das alunas e dos alunos em período anterior ao início da disciplina, disponibilizado 

pela UFPR, se possível, acompanhado de um guia do estudante que seja acessível à consulta, leitura e 

acompanhamento de tutores para proporcionar exercício de uso dos ambientes virtuais como a UFPR Virtual, além de 
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outras plataformas que possam ser úteis aos estudantes.  
 

f) identificação do controle de frequência das atividades à distância: execução das tarefas solicitadas em cada uma 

das unidades   de forma assíncrona. A frequência será obtida mediante a participação e a postagem das atividades 

(acesso ao AVA da UFPR), 100% da frequência nota 100; 90% de frequência nota 80; 80% de frequência, nota 70. 

Certificação: os participantes devem alcançar 80% da frequência com aproveitamento conforme proposta de 

avaliação (Art. 31, parágrafo único da Res. n. 72/11 – CEPE).  

As aulas em ambiente virtual ocorrerão nas quintas-feiras, das 14:00h – 18:00h ou em outro dia e horário, por 

sugestão da coordenação de curso, em razão de ocorrer sobreposição com disciplina obrigatória.  

Atendimentos em fóruns de discussão também permitirão contato contínuo com os discentes para resolução de 

dúvidas. O número de alunos admitidos na disciplina será de até 30 alunos.  
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Atribuição de 10 pontos por tarefa solicitada, trabalhada e entregue (10 postagens na plataforma), somados à nota 

obtida na frequência e tirada a média simples.  
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)  
 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA.  Legislação completa (1979→atual). Diário Oficial da União. 

FOUREZ, G. 1995. A construção das ciências. Introdução à filosofia e à ética das ciências. São Paulo, Editora UNESP. (Tradução 

de Luiz Paulo Rouanet).  (ou edições posteriores) 

VAZQUEZ, A. S. 1998. Ética. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. (ou edições posteriores) 

 

*Obs.: A Internet disponibiliza grande parte das referências. Será solicitado ao SiBi o material que estiver disponível no sistema, 

as referências que não puderem ser fornecidas pela professora, ficam como sugestões de leitura e não farão parte das atividades. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BACICH, L.; MORAN, J. M. Aprender e ensinar com foco na educação híbrida. Revista Pátio, nº 25, p. 45-47, junho, 2015. 

Disponível em: http://www.grupoa.com.br/revistapatio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-com-foco-na-educacao-hibrida.aspx  

BERNARD, J. 1998.  A Bioética. São Paulo, Ática. 

BIOÉTICA. Revista publicada pelo Conselho Federal de Medicina. Vários volumes.  

CHAUI, M. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo, Ática, 2004. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003.  Legislação. Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979. Regulamenta as profissões 

de Biólogo e de Biomédico, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina e dá outras 

providências. Brasília, CFBio.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003.  Legislação. Lei nº 7.017 de 30 de agosto de 1982. Dispõe sobre o 

desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de Biologia e Biomedicina. Brasília, CFBio.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Legislação. Decreto-lei nº 88.438 de 28 de junho de 1983. Dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da profissão de Biólogo, de acordo com a Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979 e de conformidade 

com a alteração estabelecida pela Lei 7.017 de 30 de agosto de 1982. Brasília, CFBio. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Legislação. Regimento do Conselho Federal de Biologia. Brasília, CFBio. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Legislação. Regimento do Conselho Regional de Biologia 3ª Região. Brasília, 

CFBio. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Legislação. Regimento do Conselho Regional de Biologia 1ª Região. Brasília, 

CFBio. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 01 de 5 de março de 2002. Atos normativos no âmbito do CFBio e 

CRBios. v 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 02 de 5 de março de 2002. Aprova o Código de Ética Profissional 

do Biólogo. Brasília, CFBio.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 03 de 7 de março de 2002. Inscrição, Registro, Transferência, 

Licença e Cancelamento de Registro de Pessoas Físicas.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 04 de 7 de março de 2002. Isenção de pagamento de anuidades aos 

Biólogos portadores das doenças graves que especifica nos moldes preconizados pela Lei Federal nº 8.541 de 23/12/1992.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 05 de 8 de março de 2002. Código de Processo Disciplinar.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 06 de 11 de março de 2002. Inscrição da Dívida Ativa nos CRBios 

e da Cobrança Extra-Judicial e Judicial.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. 2003. Resolução nº 07 de 24 de abril de 2002. Re-ratificação da Resolução nº 03 de 

7/3/2002, a qual dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de Pessoas Físicas.  

COSTA, H. B. A. Problematizando práticas de ensino e aprendizagem na plataforma Moodle: aproximações com a modalidade 

híbrida. EntreLínguas, Araraquara, v.2, .2, p. 283-299, jul./dez.  2016.  

DESMOND, A.; J. MONROE. 2009. A causa sagrada de Darwin. Rio de Janeiro: Record (Tradução de Dinah Azevedo). 

DI BIASI, F. 1990. A revolução cultural dos anos 60. In: Humanidades, Brasília, v. 7, nº 1, p. 37-43.  
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FROMM, E. O medo à liberdade. São Paulo, Zahar. 

GARAUDY, R. 1975. Palavra de homem. São Paulo, DIFEL. (Tradução de Rolando Roque da Silva).  

HEEMANN, A. 1993. Natureza e ética. Curitiba, Editora UFPR. 

HERSCH, J. (Org.). 1972. O direito de ser homem. Guanabara: Conquista. 

JUNGES, J. R. 2004. Ética ambiental. São Leopoldo, Editora UNISINOS. 

KLEEMAN, H. 1985. Universidade – reforma para além da interdisciplinaridade. Ciência e Cultura 37(12): 2036-46.  

NOVAES, A. (Org.). 1992. Ética. São Paulo, Companhia das Letras. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 1948. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Paris, ONU. 

RIOS, T. A. 2001. Ética e competência. 10. ed. São Paulo: Cortez. (Coleção Questões da Nossa Época; v. 16)  

_____. 2010. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 8. ed. São Paulo: Cortez. 

SANDEL, M. J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

SOARES-SOBRINHO, J. A. 1978. A ética profissional. In: Fundamentos do receituário agronômico: 9-20. Pelotas, 

CETREISUL/FAEM/UFPEL.  

 
 

 

Professor da Disciplina: Elizabeth de Araujo Schwarz  
 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Departamento de Botânica  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


