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Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (ProEC): na

Ementa: Origens dos critérios éticos e da moral. Ética médica. Direitos humanos. Eugênica. Diversidade e Racismo. Conceitos de etnia. A
origem e herança africana do ser humano. Biossegurança no contexto da atividade e tecnologias humanas e dos eventos naturais. Análise de
risco. Legislação correspondente. Repercussão na sociedade das questões relativas à ética e segurança.



Conteúdo programático:
1. Ética e moral, história e desenvolvimento

2. Legislação correspondente humanos e animais

3. Risco, análise e percepção

4. Biossegurança

5. Aspectos polêmicos

Objetivos:
Gerais:
A unidade curricular vai examinar aspectos básicos relacionados à origem do conceito de ética com foco principal na área
biológica no contexto desta ciência e modulado pelas tendências que existem na sociedade. A questão da biossegurança será
abordada a partir dos impactos possíveis gerados pela atividade humana e por eventos naturais. A questão da percepção de
risco e sua análise será analisada. A legislação correspondente será examinada.

Específicos:
Ao final da unidade os alunos devem estar melhor preparados para adotar uma atitude crítica consistente e buscar
informação confiável no que se refere à questões éticas e de biossegurança.

Metodologia de ensino:
Clube do livro: leituras programadas do livro “A vida imortal de Henrieta Lacks” e discussão dos temas à luz do conteúdo
programático.

Avaliação:
Provas: serão realizadas duas Avaliações: uma sobre legislação e outra sobre biossegurança com pesos iguais.

Atividades: serão realizadas  atividades integradoras de conhecimento (AI), em grupo, em sala de aula, com pesos
iguais. Critério de aprovação: será aprovado o estudante com frequência mínima de 75% e nota final (UC) maior ou
igual a 6,0. Os estudantes que não cumprirem a frequência mínima de 75% estarão reprovados, independentemente
de sua nota. Além de cumprir a frequência mínima, os estudantes que obtiverem (a) nota final inferior a 3,0, estarão
reprovados, sem direito a Exame; (b) nota final entre 3,0 e 5,9 terão de se submeter a Exame; (c) nota final igual ou
maior que 6,0 estarão automaticamente aprovados. No caso do estudante realizar Exame, a média final será M = (UC
+ Exame)/2.

Nota da UC= [(A1 + A2)/2]x0,75 + (ΣAI/n)x0,25 ≥ 6,0 = aprovado.

[Nota da UC + (Exame/2)] ≥ 6,0 = aprovado.

A1 = Nota da 1ª Avaliação
A2 = Nota da 2ª Avaliação
AI = Atividade integradora de conhecimento
n = número de AI’s
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