
 

 

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. 
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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 
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Med., v.10, n. 5, p.10(5):431-9, 2012. Disponível em: 
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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. 
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