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EDITAL  Nº01 /2021:  DISCIPLINAS ISOLADAS 
 
O Programa de Pós-Graduação em Bioética – Stricto Sensu da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, ofertará vagas para alunos em Disciplinas 

Isoladas. Serão ofertadas 7 (sete) disciplinas para o 1º. Semestre de 2021. 
Disciplinas e vagas:  
Etapa 1: Período de 25 de março a 07 de maio de 2021 

• Fundamentos e bases conceituais da bioética – 4 créditos ( 10 vagas).  

• Métodos em Pesquisa I – 3 créditos ( 10 vagas).  

• Bioética e Início da Vida – 3 créditos ( 15 vagas). 

• Bioética Institucional – 3 créditos ( 10 vagas). 
Etapa 2: Período de 20 de maio a 25 de junho de 2021 

• Cuidados Integral em Saúde – 3 créditos ( 15 vagas). 

• Ética – 3 créditos ( 15 vagas). 

• Bioética, diversidade e direitos humanos – 3 créditos ( 15 vagas). 
 

As datas e horários das disciplinas estão disponibilizadas no site:  
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/  
Período de inscrição:  
- Para as disciplinas da Etapa 1 as inscrições serão feitas de 17 a 19 de março/2021.  
- Para as disciplinas da Etapa 2 as inscrições serão feitas de 12 a 14  de maio de 2021   
Documentos exigidos: 

✓ Diploma (autenticado) 
✓  Histórico escolar –  
✓ RG (não pode ser do conselho nem de habilitação), CPF  
✓ Currículo Lattes – cadastrado na plataforma lattes  
✓ Documento (Word) contendo exposição de motivos para ingressar como aluno em 

disciplina isolada; 
✓ Ficha de matrícula (anexa a este edital) disciplina isolada que deverá ser preenchida e 

enviada via e mail secretaria.ppgb@pucpr.br  junto com a documentação. 
 
Critérios de seleção: Análise do Currículo Vitae. 
 
Orientações/condições: Ver as orientações contidas no documento abaixo: “Incentivo do 
Programa de Pós-Graduação em Bioética (PPGB) Para Alunos de Disciplinas Isoladas”. 
 

Curitiba, 09 de fevereiro de 2021  
 

 
 

https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/
mailto:secretaria.ppgb@pucpr.br


           Prof. Dr. Mário Antonio Sanches 
                   Coordenador do Prama de Pós Graduação em Bioética 
 
                          Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioética 
 

INCENTIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOÉTICA (PPGB) 
PARA ALUNOS DE DISCIPLINAS ISOLADAS 

 
Considerandos: 

• Norma da PUCPR que faculta aos Programas “propor a oferta de disciplinas 
isoladas com o objetivo de disseminar conhecimento específico a estudantes com 
interesse em realizar curso de mestrado e/ou doutorado na PUCPR, facilitando a 
escolha de projeto de pesquisa e de orientador”.1 

• A Bioética, como área de atuação do PPGB, é interdisciplinar e não há cursos de 
Bioética no Brasil no âmbito de graduação. Deste modo os/as interessados/as em 
uma pós-graduação em Bioética são originados/as das mais diversas áreas do 
conhecimento.  

• O PPGB oferece um grande número de disciplinas formativas – visando aproximar 
as pessoas da Bioética, como um campo específico do conhecimento. Pelo 
Regimento do PPGB o estudante pode cursar até 9 créditos em disciplina isolada.  

• O PPGB entende por disciplina isolada aquela que o/a estudante cursa antes de 
ser aprovado do processo seletivo regular e não permite a figura de ‘aluno ouvinte’, 
pois se exige do/a estudante de disciplina isolada o mesmo compromisso do/a 
regular e igual inclusão no sistema PRIME, utilizado na Instituição.  

 
O PPGB estabelece os seguintes critérios e orientações visando estimular a 
participação de estudantes nas disciplinas isoladas do Programa: 

• O PPGB abre semestralmente editais possibilitando a inscrição de estudante de 
disciplina isolada na maioria das disciplinas ofertadas regularmente. 

• O Colegiado do PPGB – em comum acordo com seus docentes - acolhe 
prontamente as solicitações de inscrição nas disciplinas isoladas até o limite de 
vagas estabelecidos nos editais.  

• A seleção, caso a demanda exceda o número de vagas, será feita por análise de 
Currículo do/a Candidato/a, aos moldes da análise de CV realizada pela Comissão 
de Processo Seletivo do PPGB.   

• O/a candidato/a à disciplina isolada deve ter curso superior reconhecido no Brasil. 
Candidato estrangeiro deve ter curso superior reconhecido em seu país de origem. 
Estudante cursando o último ano de curso de graduação pode também se 
inscrever.  

• Para melhor acompanhamento do/s estudante de disciplina isolada o PPGB 
designará um/a docente tutor/a para cada estudante inscrito.  
 

O PPGB acolhe solicitação de isenção de pagamento de disciplina isolada, em 
sintonia com o Ato Normativo citado. Para isto estabelece: 

 
1 Art. 1° do Ato Normativo 002/2020 da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 
PUCPR que “estabelece diretrizes para matrícula em disciplinas isoladas ofertadas pelos Programas 
de Pós-graduação Stricto Sensu da PUCPR”. 



• O/a estudante que deseja solicitar isenção de pagamento de disciplina isolada 
deve estabelecer contato com um/a docente do PPGB, apresentando seu 
interesse em Bioética e o desejo de realizar pesquisa na área. 

• Cabe ao/à docente contactado/a avaliar o pedido e dispor sobre a emissão de 
Carta de Recomendação ao/à candidato/a à disciplina isolada. Esta carta é 
indispensável para a solicitação de isenção de pagamento.   

• Estudante de Residência na Área de Saúde da PUCPR pode solicitar a isenção do 
pagamento de disciplina isolada apresentando carta do/a coordenador/a da 
Residência que frequenta.  

 
Certificação e validação das disciplinas isoladas cursadas: 

• As disciplinas isoladas cursadas poderão ser validadas na sua totalidade, caso o/a 
estudante seja aprovado no Processo Seletivo do PPGB, ou pode-se solicitar 
declaração de conclusão das disciplinas cursadas com êxito;  

• O/a candidato/a que concluir disciplina isolada no Programa não tem garantido a 
sua aprovação no Processo Seletivo, no entanto os créditos cursados poderão ser 
reconhecidos como atividades de estudo de bioética na análise do CV.  

• O/a pós-graduando/a aprovado/a no Processo Seletivo, caso tenha pago disciplina 
isolada, terá desconto nas mensalidades correspondente ao valor pago. O que fez 
disciplina isolada sem pagamento não tem direito a desconto. Ambos podem 
participar dos editais de bolsas/benefícios próprios do Programa.  

• O/a estudante que cursar disciplina isolada antes de concluir a graduação só terá 
a certificação após a colação de grau.  

 
Aprovado no Colegiado do Programa de Pós-graduação em Bioética da PUCPR. 
Reunião de 04 de agosto de 2020. 
Coordenador do PPGB: Mário Antônio Sanches.  

 
INSCRIÇÃO DISCIPLINAS ISOLADAS             

1º SEMESTRE 2021   

NOME: 

CPF: RG: 

DATA DE NASCIMENTO: 

ENDEREÇO: Rua:                                                                                       Nº                                                                              
AP. 

CIDADE: Estado: 

TELEFONE FIXO: CELULAR: 

E-MAIL: 

DISCIPLINAS:  

 

 

 
 

ASSINATURA__________________________________________________________________ 
 DATA:______/_____/______. 

 



 

 


