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Disciplina/Unidade
Curricular Código Habilitação Turma

Bioé�ca DRP30181 Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da
Natureza/Ciências Humanas VI Período

Carga Horária

Tempo
Universidade

Carga
Horária

Tempo
Comunidade

Carga Horária Total Pré-Requisito

50 30 80 Não há

Período Le�vo: 2020-2 Período de Aulas: 21/06/2021 a  18/10/2021

Docente: Rodrigo Pedro Casteleira

 

EMENTA

Conceito, origem e evolução da Bioé�ca; a bioé�ca e as questões do nascimento, da vida e da morte; as produções da ciência, da
tecnologia e suas implicações para a vida humana, animal e vegetal; a bioé�ca e as questões sociais; bioé�ca e cultura; bioé�ca e a
questão ambiental.

 OBJETIVOS

Obje�vo Geral

 

 Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de iden�ficar conceitos chave sobre Bioé�ca, assim como entender qual é a importância
da bioé�ca nas pesquisas e como se espraia para o co�diano.



Obje�vos Específicos

Apresentar aos acadêmicos conceitos básicos sobre bioé�ca e sua origem enquanto discussão filosófica;

Desenvolver nos acadêmicos o pensamento crí�co sobre os avanços da biotecnologia e suas aplicações à vida humana e
animal;

Fornecer aos acadêmicos informações necessárias para que eles possam avaliar como as reflexões bioé�cas podem ser
aplicadas no seu dia-a-dia. 

 

METODOLOGIA

Considerando a Resolução nº 253, de 08 de setembro de 2020, a metodologia e ferramentas para o ensino remoto serão do
seguinte modo: aulas exposi�vas transmi�das ao vivo para as turmas, via google meet, para as aulas síncronas, seguindo os
conteúdos programá�cos aqui dispostos; será u�lizado o sistema do SIGAA eo classroom, como recurso para a�vidades
assíncronas, onde ficarão as indicações dos textos para as leituras, e o email ins�tucional como meio de comunicação e para �rar
dúvidas. No caso do Tempo Comunidade, cada estudante deverá organizar-se para as leituras, pesquisas e escrita tanto do por�ólio
como do ar�go final. O relatório, realizado conforme observação empírica de seus territórios ou de problema�zações teóricas,
deverá ser apresentado nas datas es�puladas para discussão em grupo. Considerando as trata�vas e norma�vas da Organização
Mundial de Saúde e da Fundação Universidade Federal de Rondônia quanto ao COVID-19, distanciamento social e prá�cas
sanitárias, o trabalho não deverá ser feito junto às pessoas, como pesquisa de campo, mas pensar nas prá�cas que envolvam
animais não humanos, espécies de plantas, memórias, clonagem etc e se relacione sobre a comunidade em que vivam. Será
entregue, ainda, um por�ólio de cunho crí�co argumenta�vo e acadêmico, listando as etapas da pesquisa: hipótese, métodos e
instrumentos, análises e considerações finais, com, no mínimo, cinco laudas. O arquivo, no formato pdf, deverá ser enviado ao
email rodrigo.casteleira@unir.br, até dia 06 de outubro. A úl�ma avaliação consiste em um ar�go expandido, crí�co e acadêmico,
seguindo as normas da ABNT, em formato pdf, via e-mail, até o dia 04 de agosto. A avaliação reposi�va consis�rá em um ar�go,
conforme disposto no cronograma do componente curricular.

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

As turmas serão avaliadas diariamente, sob da leitura e discussão de textos e através de duas avaliações: serão avaliadas
conforme o relatório e apresentação do mesmo e o resumo expandido  (A1 e A2). O por�ólio será fruto de uma pesquisa de
campo, durante o Tempo Comunidade - TU e a construção de ar�go cien�fico (A2).

Todas as avaliações valerão de zero a 100 pontos e todas as avaliações terão o mesmo peso. Dessa forma a Média Final (MF) será:

Cálculo da Média Final:

 

MF= A1 + A2

              2

 

De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, o não comparecimento quando da realização de qualquer
avaliação prevista no Plano de Curso, implicará na não obtenção da nota da mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio
da nota obtida na avaliação repositiva que será concedida apenas em caso de realização da avaliação com obtenção de nota inferior à
média definida pela instituição. A avaliação repositiva poderá ser solicitada diretamente ao professor/a responsável por cada avaliação
dentro dos limites de tempo previstos na legislação e no cronograma do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.

A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter
de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 251/CONSEPE, de 27/11/97).

 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário

Descrição de A�vidades Síncronas Número
de aulasInício Final

1 23/06 13h50 18h10  Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: Proposição do
componente curricular, discussão sobre as avalições e demais procedimentos
organiza�vos.

As origens da Bioé�ca: a bioé�ca no sen�do amplo.

 5

mailto:rodrigo.casteleira@unir.br


Um panorama sobre as relações é�cas do ser humano com os animais e as
plantas (JAHR, 1927).

2  30/06 13h50 15h50 Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: O Credo Bioé�co;
Bioé�ca: a ciência da sobrevivência. 2 

3 07/07 07h50 12h10
 Tempo Comunidade: Observação inicial de Pesquisa e coleta de dados sobre
um caso ou alguns casos bioé�cos no local onde vive (use um diário de
campo para as anotações e registros, explicados em aula).

5

4 07/07 13h50 18h10
 Tempo Comunidade: Observação inicial de Pesquisa e coleta de dados sobre
um caso ou alguns casos bioé�cos no local onde vive (use um diário de
campo para as anotações e registros, explicados em aula).

5

5 14/07  13h50 15h50  Tempo Universidade: Ponte para o Futuro: o conceito de progresso humano
em Po�er (2016). 2 

6  21/07  13h50 15h50

Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: Novas dimensões da
responsabilidade

Tecnologia como “vocação” da humanidade

O homem como objeto da técnica (JONAS, 2006, pp. 31- 66).

 2

7 28/07 07h50 12h10
Tempo Comunidade: Após as observações e seleção do que pretende
analisar, pesquisar referenciais teóricos sobre o tema para depois u�lizá-los
no seu por�ólio.

5

8 28/07 13h50 18h10
Tempo Comunidade: Após as observações e seleção do que pretende
analisar, pesquisar referenciais teóricos sobre o tema para depois u�lizá-los
no seu por�ólio.

5

9  04/08  13h50 18h10 Tempo Universidade: Aula exposi�va, debate e avaliação sobre conceitos de
bioé�ca, sociedade e educação.  5

10 11/08  13h50 15h50
Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: Cobaias (discussão do
filme sobre o caso Tuskegee, experiência sobre Sífilis não tratada e casos de
pseudocien�ficidade); O Relatório Belmont;

2 

11 18/08 07h50 12h10
Tempo Comunidade: Elaboração do processo de relatoria das observações de
campo junto da ar�culação teórica.

 
5

12 18/08 13h50 18h10
Tempo Comunidade: Elaboração do processo de relatoria das observações de
campo junto da ar�culação teórica.

 
5

13 25/08  13h50 15h50 Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: Os fundamentos  
da Bioé�ca segundo Tristram Engelhardt.  2

14  01/09  13h50 15h50 Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: O modelo de
beneficência baseada na confiança de Pellegrino & Thomasma. 2 

15 08/09 07h50 12h10 Tempo Comunidade: Elaboração do processo de relatoria das observações de
campo junto da ar�culação teórica. 5

16 08/09  13h50 18h10 Tempo Comunidade: Elaboração do processo de relatoria das observações de
campo junto da ar�culação teórica e revisão de todo o material elaborado. 5

17  15/09  13h50 15h50 Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: A bioé�ca La�no-
americana em Volnei Garrafa (2011) (bioé�ca da intervenção).  2

18  22/09  13h50 15h50 Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: Bioé�ca, corpos,
tecnologia e saúde.  2

19 29/09 07h50 12h10 Tempo Comunidade: Elaboração do processo de relatoria das observações de
campo junto da ar�culação teórica e revisão de todo o material elaborado. 5

20 29/09 13h50 18h10 Tempo Comunidade: Redação final do por�ólio: revisão textual, teórica, das
imagens, gráficos (se for o caso), ar�culação junto da bioé�ca. 5

21 06/10  13h50 15h50 Tempo Universidade: Avaliação: entrega e discussão sobre os por�ólios  2

22 13/10  13h50 15h50 Tempo Universidade: Aula exposi�va e debate dirigido: Corpos trans, bioé�ca 2 



e sociedade

23 14/10 13h50 18h10 Tempo Universidade: Revisão do conteúdo do semestre, discussões sobre
princípios de bioé�ca, é�ca, corpo, saúde e educação. 5

Reposi�va 19/10 13h50  18h10   

 CH de a�vidade síncrona:     35  aulas 85

 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário

Descrição de Atividades Assíncronas Número
de aulas

Início Final

1  23/06 16h10 18h10  Pesquisa, leitura e fichamento: As origens da bioética: do credo bioético de Potter ao imperativo bioético de
Fritz Jahr. 2 

2  23/06  19h0022h50  Análise e relatório do filme Cobaias, disponível: https://www.youtube.com/watch?v=5H24-PHs3Us 4 

3 30/06 16h10 18h10 Pesquisa, leitura e fichamento: A ética da terra de Aldo Leopold (PESSINI; SGANZERLA; ZANELLA, 2018,
pp.225-241).  2

4  30/06 19h00 22h50 Pesquisar, ler e fichar reportagens referentes a bioética e pandemia no campo nacional. Mínimo de duas
reportagens.  4

5 14/07 16h10 18h10 
Assistir, analisar e estabelecer as relações entre o filme Onde está segunda, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=rvXysia6-2A, junto das discussões sobre bioética.

 
2 

6  14/07  19h0022h50  Assistir, analisar e estabelecer as relações entre o filme Onde está segunda, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=rvXysia6-2A, junto das discussões sobre bioética. 4

7 21/07  16h1018h10  Pesquisa, leitura e fichamento acerca dos temas: O Bem-estarismo de Peter Singer  2

8  21/07  19h0022h50 Pesquisa, leitura e fichamento acerca dos temas: O princípio da Justiça. 4 

9  04/08 18h50  22h50
Pesquisa, leitura e fichamento acerca dos temas: O Abolicionismo de Francione (2015);

O princípio da Autonomia;
4 

10  11/08 16h10 18h10 Pesquisar, ler e fichar textos referentes a: O princípio da Não-Maleficência; O princípio da Beneficência.  2

11 11/8 19h00 22h50  Ler e fichar o artigo: O papel da bioética no enfrentamento do racismo,
disponível: https://periodicos.unb.br/index.php/rbb/article/download/7666/6325/13300 4 

12 25/08 16h10  18h10Ler e fichar o artigo Bioética global na perspectiva da bioética crítica, disponível:
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n1/a13v22n1.pdf  2

13 25/08 19h00 22h50 Ler e ficar o artigo Bioética de Tristram Engelhardt: Entre as contradição e pós-modernidade, disponível:
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n3/v22n3a07.pdf 4

14 01/09 16h10  18h10Ler e fichar o artigo Bioética, dor e sofrimento, disponível: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0009-67252011000200011 2

15 01/09 19h00 22h50 Ler e fichar o artigo, Perspectivas bioéticas sobre tomada de decisão em tempos de pandemia, disponível:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-80422020000300410&script=sci_arttext 4

https://www.youtube.com/watch?v=5H24-PHs3Us
https://www.youtube.com/watch?v=rvXysia6-2A
https://www.youtube.com/watch?v=rvXysia6-2A
https://periodicos.unb.br/index.php/rbb/article/download/7666/6325/13300
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n1/a13v22n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/bioet/v22n3/v22n3a07.pdf
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252011000200011
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-80422020000300410&script=sci_arttext


16 15/09 16h10  18h10Assistir e analisar o documentário Estamira, disponível: https://www.youtube.com/watch?v=IcUKQNj3HEg 2

17 15/09 19h00 22h50 Assistir e analisar o documentário Estamira, disponível: https://www.youtube.com/watch?v=IcUKQNj3HEg 4

18 22/09 16h10  18h10
Leitura e fichamento da tese Bioética e saúde pública: justiça e equidade no acesso aos cuidados de saúde,
disponível:
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/36152/1/2019_Pl%C3%ADnioJos%C3%A9CavalcanteMonteiro.pdf

2

19 22/09 19h00 22h00

Leitura e fichamento da tese Bioética e saúde pública: justiça e equidade no acesso aos cuidados de saúde,
disponível:
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/36152/1/2019_Pl%C3%ADnioJos%C3%A9CavalcanteMonteiro.pdf

 

3

20 06/10 16h10  18h10
Assistir e anotar as correlações entre bioética, autonomia e existência no filme Transamérica, disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=EY9aLnK-fko

 
2

21 06/10 19h00 22h00
Assistir e anotar as correlações entre bioética, autonomia e existência no filme Transamérica, disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=EY9aLnK-fko

 
3

22 13/10 16h10  18h10 Ler e fichar o texto A Bioética na Educação Escolar:uma discussão importante, disponível:
 http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/download/edu.2013.171.01/1407 2

23 13/10 19h00 22h00
Ler e fichar o texto A Bioética na Educação Escolar:uma discussão importante, disponível:
 http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/download/edu.2013.171.01/1407

 
3

 CH de atividade assíncrona: 67 horas  
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Ciência dos Discentes quanto ao Plano de A�vidades Remotas

A ciência se dará após a exposição do plano de aula no primeiro dia de aula síncrona por votação aberta para saber da
manifestação (via chat ou verbalmente) na sala virtual sob o link: meet.google.com/bbx-vbpc-qdx) pelos quais o corpo discente
tomará ciência quanto a este Plano de A�vidades Remotas, com manifestação de adesão ou não ao mesmo, conforme determina
a Resolução 301/2021/CONSEA.

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PEDRO CASTELEIRA, Docente, em 10/05/2021, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0665325 e o código CRC 58A9CFE4.

Referência: Processo nº 23118.004329/2021-61 SEI nº 0665325
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