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 Bioética e Biodireito
Curso de Extensão

Informações e Inscrição

Objetivos
- Situar os profissionais da saúde e do Direito entre ética e ciência, conscientizando-os para o fato de que a reflexão 
bioética precede qualquer norma, não podendo existir parâmetros seguros para nos guiarem em todas as nossas 
ações; 
- Atualizar os conhecimentos mais recentes em tecnologia na área da saúde e suas implicações éticas;
- Contribuir para que os profissionais sejam capazes de lidar com as teorias da bioética nas questões cotidianas;
- Fomentar a pesquisa, face à evidente carência de profissionais que se dediquem  cientificamente a esse campo.

Público Alvo
O curso direciona-se a alunos de graduação e de pós-graduação, professores e profissionais nas áreas do Direito, 
Biologia, Filosofia, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia e demais profissionais que atuam ou desejam 
atuar na área da Bioética e Biodireito. 

Ementa
Introdução ao estudo da bioética; temas atuais da bioética e seus aspectos jurídicos: aborto, transfusão de sangue, 
transexuais, eutanásia; biotecnologia: células-tronco embrionárias, clonagem terapêutica, técnicas de reprodução 
humana assistida.

Período e Carga horária
27/ 28 de janeiro e 03/ 04 de fevereiro de 2012 -  Sextas-feiras (08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00) e Sábados (08h00 
às 12h00) - 30 h/a

Metodologia
Aulas expositivas com debates, centrada na participação do aluno, com recurso audiovisual e conhecimento da 
jurisprudência pátria sobre os temas da bioética apresentados.

Local de Realização
Auditório da Escola Superior do Ministério Público - Rua Assunção, 1.200 - José Bonifácio

Investimento
R$ 60,00

Conteúdo Programático
UNIDADE 1 – Introdução ao estudo da bioética

1- Surgimento da Bioética

2- Fundamentos da Bioética

3- A contribuição do estudo da Bioética no Direito

3.1 O Biodireito

3.2 A interface do Direito com a Bioética

4- A contribuição da bioética nas profissões

UNIDADE 2 – Temas atuais da bioética e seus aspectos 

jurídicos 

1- Aborto

1.1 Aborto versus direito ao próprio corpo.

1.2 Aborto por anomalia fetal e o Direito atual: 

jurisprudência pátria.

1.3 Argumentos favoráveis e desfavoráveis ao aborto.

2- Transfusão de sangue em pacientes Testemunhas 

de Jeová. 

3- Mudança de sexo: Direito à adequação de nome e 

sexo dos transexuais- decisões judiciais e pareceres 

do Ministério Público.

4- Eutanásia: uma análise dos aspectos políticos, 

éticos e jurídicos.

5- O papel do Ministério Público e do Poder 

Judiciário na política de saúde: possibilidades e 

limites.

UNIDADE 3 – Biotecnologia e Bioética

1- Células-tronco embrionárias 

2- Clonagem terapêutica 

3- Técnicas de reprodução humana assistida 

(TRHA)

Realização
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