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PLANO DE ENSINO 
 

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA 

Código: Período: 4º Turma: Eletiva 

Carga horária total: 40 horas | Teórica: 40 horas | Prática: 00 hora Semestre:  

Professor: Adailson Henrique Miranda de Oliveira. 

 

Perfil do/a Egresso/a: Médico/a com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado/a em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus diferentes 
níveis de atenção, com ações de promoção, de prevenção, de recuperação e de 
reabilitação em saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso 
de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da 
saúde integral do ser humano. 

Conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
associados à ÉTICA E 
CIDADANIA (do 1º ao 8º 
período) 
 

 Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 
responsabilidades legais e valorização da vida inerentes à profissão e ao 
estudante de Medicina. 

 Comunicar-se de forma ética e humanizada com o paciente e seus familiares, 
colegas, instituições, comunidade e mídia. 

 Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, por 
meio de trabalho em equipe. 

 Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês. 

 Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação 
clínica. 

 Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e 
sua interação com o ambiente físico e social. 

 Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história 
clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico; 

 Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos 
econômicos, sociais e ocupacionais. 

 Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 
educação permanente. 

 Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para o atendimento médico em 
todas as fases do ciclo de vida. 

 Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 
como médico. 

 Avaliar as medidas de Segurança do Paciente e promover sua aplicação em 
todos os níveis de atenção à saúde. 

 Aplicar as normas de Biossegurança. 

 Aplicar a Medicina Baseada em Evidências para o raciocínio clínico e tomada de 
decisões compartilhadas. 

Ementa 
ÉTICA E CIDADANIA 

Estudo das noções de Ética, moral e cidadania em seus nexos conceituais. 
Discussão sobre os temas essenciais da Ética norteada pela análise crítico-
reflexiva das teorias ético-normativas e suas implicações práticas. 
Estabelecimento e identificação de pontos de contato entre a Ética, Medicina e 
demais áreas do conhecimento científico. 

Objetivo Geral 
ÉTICA E CIDADANIA 
 

Compreender crítica e reflexivamente as relações possíveis e existentes entre as 
questões éticas fundamentais e os princípios norteadores da conduta humana 
em contextos sociais, culturais, acadêmicos, científicos, políticos e profissionais, 
com ênfase na área da saúde. 
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Objetivos Específicos 
ÉTICA E CIDADANIA 
 

a) Apreender diferentes configurações teórico-conceituais da Ética, destacando a 
relevância dos preceitos éticos às mais várias áreas do saber e fazer humano. 

b) Reconhecer a emergente necessidade da Ética no âmbito dos diferentes 
campos de formação e atuação cidadã, intelectiva, teórica e laboral. 

c) Identificar, discutir e ponderar sobre a conduta antiética na vida social, bem 
como sobre o cenário dos serviços e indicadores de saúde no Brasil. 

Estratégias de ensino-
aprendizagem 
ÉTICA E CIDADANIA 

Aula expositiva dialogada e com coparticipação orientada. Estímulos à realização 
de atividades de pesquisa e de natureza extensionista voltadas às questões éticas 
no estudo do meio e das práxis profissionais do/a médico/a. Estudos dirigidos em 
grupo e individuais, com a leitura e a produção de textos, além da comunicação 
científica, com ênfase em seminários, colóquios e exposição de folders. 

Conteúdo Programático 
ÉTICA E CIDADANIA 

Unidade I: a) noções de Ética, moral e cidadania; b) concepções teóricas sobre 
Ética clássica e medieval; c) concepções éticas modernas e pós-modernas; d) 
principais teorias ético-normativas e suas implicações práticas.  
Unidade II: a) princípios éticos, bioéticos e a práxis médica; b) Código de Ética 
do/a Estudante de Medicina; c) Código de Ética Médica; d) Medicina, cidadania e 
os dilemas ético-morais da pós-modernidade. 

Sistema de Avaliação 
ÉTICA E CIDADANIA 

A partir do conteúdo programático e em conformidade com o Regulamento das 
Faculdades Santo Agostinho, serão computados 100 (cem) pontos durante todo o 
período e distribuídos ao longo do processo que contará com: a) assistência 
coordenada de vídeos e da leitura de textos pré-selecionados, com situações-
problemas para a produção de textos, seguida de defesa oral sustentada por 
aporte bibliográfico previamente estabelecido; b) seminário para a exposição 
crítico-reflexiva de temáticas sustentadas por paradigmas teóricos alinhados a 
objetos de conhecimento; c) itens de múltipla escolha e discursivos acerca dos 
conhecimentos abordados e construídos em cada unidade. 

Sistema de Promoção 
ÉTICA E CIDADANIA 

Será aprovado/a o/a estudante com média final igual ou superior a 70 (setenta) 
pontos e com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), sendo, por 
conseguinte, reprovado/a aquele/a discente que apresentar média final menor 
que 70 (setenta) e/ou frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

Bibliografia Básica 
ÉTICA E CIDADANIA 

JONSEN, Albert R. SIEGLER, Mark. WINSLADE, William J. Ét́ica clínica: abordagem 
prática para decisões éticas na medicina clínica. [tradução: Ananyr Porto Fajardo 
; revisão técnica: Alexandre Moretto]. – 7. ed.  Porto Alegre: AMGH, 2012. 
 
LA TAILLE, L. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed, 
2009.  
 
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mudo moderno. 
3ª ed. São Paulo: Cia das Letras, 2016. 
 

Bibliografia Complementar 
ÉTICA E CIDADANIA 

ARENDT, Hannah; RAPOSO, Roberto. A condição humana. 13ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2017.  
 
BUNIN, Nicolas; JAMES, E. P. Tsui. Compêndio de Filosofia. 4ª ed. São Paulo: 
Loyola, 2013. 
 
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. 13ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

 
MONDIM, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de antropologia 
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filosófica. São Paulo: Paulus, 2015.  
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