
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

13:30

Prof. Marcelo Koch Vaz 

Carta de motivação

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 16:00

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 02/06/2020

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

O propósito consiste em apresentar de modo introdutório aos participantes as questões 

éticas vinculadas à vida e à saúde. Para tanto, faremos recurso, além de estudos, a uma 

iniciação à pesquisa sobre temas e problemáticas concernetes à área. O percurso 

desenhado tem, como ponto de partida, a apresentação dos antecedentes históricos da 

bioética, passando em seguida pelos seus princípios (alcances e limites) e, finalmente, 

termina na abordagem dos grandes temas da área: início e fim da vida; relação médico-

paciente; experimetação científica; biotecnologia; drogas e internação; políticas 

públicas. 

Introdução à Bioética

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão terça-feira

Ver calendário acadêmico

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 13:30

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2020

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Grupo destinado aos alunos das séries

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série

Informar o critério de seleção

Entrevista

Avaliação escrita

Outro (especificar ao lado)

5ª série

about:blank
about:blank
about:blank


Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Data

02/06/2020

09/06/2020

04/08/2020

18/08/2020

01/09/2020

15/09/2020

06/10/2020

20/10/2020

03/nov

10/nov

Utilizará recursos audiovisuais?

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Princípios + método + temas/ problemas da Bioética

Início e fim da vida (aborto, reprodução assistida, violência obstétrica, barriga de aluguel, eutanásia)

Relação médico-paciente (erro médico, confidencialidade, veracidade, consentimento informado)

 Biotecnologia (transgênicos, manipulação genética, transplantes, clonagem, riscos ao meio ambiente)

Conteúdo Programático

Apresentação e justificativa do programa + Antecedentes históricos

Ver calendário acadêmico

Experimentação científica (com seres humanos, animais, embriões, células-tronco)

Balanço final e conclusão

Drogas (medicalização da vida, terapia com drogas ilícitas, internação compulsória de drogaditos)

Políticas públicas (alocação de recursos em saúde, epidemiologia, imunização, saneamento básico)

Exposição dos resultados das pesquisas

SIM NÃO

Assinalar recursos a serem utilizados

Datashow Microfone Outro (especificar abaixo)
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