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AULAS TEÓRICAS
1. Bioética, origem e percursos
2. Princípios e fundamentos
3. Justiça e equidade nos cuidados de saúde
4. Questões éticas nas ciências da vida I
5. Ética, investigação e integridade científica
6. Questões éticas nas ciências da vida II 

CONHECIMENTO: Numa altura em que tanto se fala de progresso biomédico e biotecnológico, esta disciplina tem como
objectivo principal permitir aos alunos fundamentar a sua opinião, a partir de um conhecimento sólido e fomentar a
capacidade de reflexão e apetência para o conhecimento de temas de candente atualidade.

COMPREENSÃO: Os temas abordados são, na sua maioria, temas com os quais o aluno não está familiarizado do ponto
de vista científico; assim, um dos objectivos é a confrontação do aluno com uma nova temática científica, tentando, deste
modo, e uma vez que logo após a apresentação teórica se segue a discussão, o reforço da capacidade de agilização da
compreensão de novos conceitos. 

ANÁLISE: Este é, sem dúvida, um dos objectivos principais desta disciplina: dotar os alunos de conceitos teóricos,
estimulando a capacidade de criar uma estrutura para a análise de casos e conceitos. Sobre a maioria dos conceitos e
temáticas apresentados, o aluno tem já uma ideia formada; ou seja, devido à atualidade da maioria dos temas e ao
destaque de que os mesmos têm sido alvo por parte da comunicação social, os alunos têm aquele tipo de atitude “a favor”
ou “contra” sem sentirem a necessidade de fundamentar a sua posição. Assim, esta disciplina reforça a necessidade
individual de fundamentar o que se pensa e pensar para fundamentar.

Metodologias de ensino

A disciplina está estruturada em aulas teórico-práticas (TP) e orientação tutorial (OT). Nas aulas teórico-práticas é
apresentada a teoria relativa às diferentes temáticas e nas aulas de orientação tutorial será desenvolvido um debate sobre o
tema previamente apresentado na aula teórica, que normalmente é dinamizado por leituras orientadas e apresentação de
casos. A avaliação da disciplina é constituída por um exame final (vale 100%, com nota mínima de 10).


