
 

 
 

 

 
 

CURSO DE DELIBERAÇÃO MORAL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

EM BIOÉTICA. 

Teórico e Prático 
 
 

Introdução: Em função do avanço da medicina e das conquistas sociais, surgem 

conflitos de ordem moral na relação de assistência em saúde que precisam ser 

arbitrados no sentido de identificar cursos de ações de maior otimização. A Bioética é 

uma área do saber que promove um espaço plural para habilidades e competências 

que visam maior capacidade de pensar estratégias para minimizar conflitos morais que 

ocorrerem na assistência em saúde sempre em consonância com a dignidade da 

pessoa humana em sua dimensão bio-psico-social e espiritual. 

Objetivo: 
 

Promover habilidade e competências para profissionais nas questões relativas à 

Bioética Clínica; 

 

Qualificar profissionais para refletir sobre a vida e o viver em atividades da área da 

Saúde na perspectiva da Bioética Clínica e habilita-los para deliberar nas tomadas de 

decisões. 

 

Habilitar profissionais para o exercício de atividades relacionadas a Comissões de Ética 

profissional, bioética e ética em pesquisa. 

 

Público alvo: Profissionais da área da saúde, humanas, sociais e demais interessados 

no estudo da Bioética. 



Carga Horária teórica: 40 hs 
 

Carga Horária Prática: 20hs 
 

Estudo dirigido e preparo do TCC: 12hs 
 

Carga Horária Total: 72hs/aulas. 
 
 

Dias da Semana: Sexta noite e Sábado manhã e tarde 
 

Início do Curso: 26 de abril de 2019 

Término: 21 de Setembro de 2019 

Datas das aulas 

26 e 27 de abril 
 

17 e 18 de maio 
 

07 e 08 de junho 
 

05 e 06 de julho 
 

23 e 24 de agosto 
 

20 e 21 de Setembro 
 

Investimento: R$ 4.000,00 à vista ou 8x de R$ 500,00  

 
Professor/Coordenador: Prof.Dr. Josimário Silva 

 

Local das Aulas: Centro Universitário São Camilo 
 

Metodologia do Curso: 
 

Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas; estudos de caso;. 
 

Avaliação 
Pela frequência e Participação ativa na aula: mínima de 85% ( duas faltas justificadas): 
20% da nota 
Apresentação de caso clínico: 40% da nota 
Elaboração de Parecer de Bioética: 40% da nota 



 

Conteúdo 

 
1º. Primeiro Módulo: Introdução ao Estudo da Bioética - ABRIL 

 

a) Conceitos de Ética, Moral, Norma e Princípios; 
 

b) Princípios fundamentais, virtude, alteridade, utilitarismo, dignidade da 

pessoa humana, Princípio boa fé, princípio da proporcionalidade; 

c) Base filosófica para a aplicação da bioética na clínica 
 

2º. Módulo: Bioética e Informação (Sigilo, Confidencialidade, Autonomia, Diretivas 

Antecipadas da Vontade, Termos de Consentimento, Termo de Assentimento, objeção 

de consciência) - MAIO 

a) Análise médica 
 

b) Análise jurídica 
 

c) Na pediatria 
 

3º Módulo: Comitês de Bioética Clínica - JUNHO 
 

a) Fundamentos históricos das Comissões de Bioética Clínica 
 

b) Estruturação da CBC 
 

c) Discussão de Casos – (alta hospitalar, recusa de tratamento, uso de off label 
 

d) Elaboração de pareceres 
 

4º Módulo: Mediação e bioética - JULHO 

 
a) Moderna teoria do conflito; 

b) Formas de administração dos conflitos 

c) Negociação, mediação e conciliação 

d) Estudos conceituais de mediação e os princípios aplicados a mesma 

e) Conflitos em bioética 

f) A mediação como uma política pública e os seus instrumentos normativos no 

Brasil: Resolução nº 125/2010 do CNJ, Lei nº 13.140/2015 e o Código de 

Processo Civil de 2015, 

g) Mediação judicial e extrajudicial nos conflitos bioéticos; 

h) Sujeitos da mediação: mediadores, partes, advogados, juízes e outros 

interessados, 

i) O processo de mediação e suas fases, 



j) Mediação de conflitos bioéticos. 

 
5º Módulo: Tomadas de Decisões em Conflitos de Ordem Moral – AGOSTO 

 

No início e fim de vida 
 

6º. Módulo: TCC (Apresentação dos Casos Clínicos e Entrega do Parecer) - SETEMBRO 
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