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Programa de Pós-Graduação em Bioética – Stricto sensu 
 
             

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOÉTICA 

PARA ENTRADA EM AGOSTO DE 2021 

EDITAL N.º 02/2021 

 

O Programa de Pós-Graduação em Bioética (PPGB) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vinculado a Escola 

Ciências da Vida e à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, recomendado pela CAPES, abre processo 

seletivo de estudantes para o segundo semestre de 2021.   

O mestrado em bioética do PPGB tem suas aulas preferencialmente de quinta-feira a sábado, nos períodos da manhã, 

tarde e noite e a periodicidade das aulas presenciais é quinzenal. O PPGB manterá aulas presenciais e remotas, de 

acordo com a legislação em vigor.     

 

CALENDÁRIO E DATAS DO PROCESSO SELETIVO: 

Inscrição com envio do projeto 10/05/2021 a 18/06/2021 

Entrevistas 28-29/06/2021  

Divulgação do resultado 09/07/2021 

Matrículas 02/08 a 05/08/2021 

Início das Aulas Agosto 2021 

 

NÚMERO DE VAGAS POR PROJETOS E DOCENTES: 

Projetos  Docentes Vagas 

Bioética e Educação Profa. Dra. Valquíria Elita Renke 02 

Bioética na Formação da Identidade Moral e 
Profissional No Campo da Saúde 

Prof. Dr. Renato Soleiman Franco  02 

Bioética, Diversidade e Direitos Humanos Prof. Dr. Alberto Paulo Neto  
Prof. Dr. Thiago Rocha Da Cunha 
Profa. Dra. Valquíria Elita Renke 

05 

Teologia, Bioética e Espiritualidade  Prof. Dr. Waldir Souza 02 

Ética, Ciência e Biotecnologia Prof. Dr. Anor Sganzerla 
Prof. Dr. Alberto Paulo Neto  

03 

Total de vagas  14 
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ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

Avaliação do pré-projeto – Eliminatória e classificatória 

Entrevista - Classificatória 

Análise do Currículo Vitae (da Plataforma Lattes) – Classificatória 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO:  

Orientações para o Pré-projeto:  

A qualidade do projeto será o ponto central de avaliação deste processo seletivo. O projeto do candidato deve estar 

relacionado com os projetos relacionados acima, com seu limite de vagas. O Pré-Projeto deve ter entre 10 e 12 páginas 

e formato A4 com espaçamento 1,5 linhas com fonte Times New Roman 12. Os critérios de avaliação do pré-projeto 

estão explicitados no Anexo I deste edital.  

Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para aprovação 70 (setenta) pontos. A pontuação 

obtida nesta fase terá um peso de 50% na classificação final. 

Não se espera um projeto completo, mas uma proposta de projeto segundo o modelo descrito no Anexo II. Incentiva-

se o contato prévio com os professores do programa no sentido de aprimorar o projeto e adequá-lo à linha de pesquisa 

e a algum projeto de pesquisa de professores orientadores do PPGB (Anexo III). Este contato, no entanto, não é 

considerado critério de avaliação, nem define o orientador.  

 

Referências bibliográficas: Buscar fundamentação teórica que seja pertinente ao tema estudado, incluindo sempre 

referenciais de Bioética. Para facilitar indicamos abaixo links de Periódicos de Bioética, que tem seus artigos com livre 

acesso.  

 
1. REVISTA IBEROAMERICANA DE BIOÉTICA – revista de uma rede de Bioética liderada pela Cátedra de Bioética da 
Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) e o Programa de Pós-graduação em Bioética da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (Curitiba). 
Link: https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana 
 
2. REVISTA BIOÉTICA - Conselho Federal de Medicina (Brasil)   
Link: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica 
 
3. REVISTA COLOMBIANA DE BIOÉTICA – DA Universidad El Bosque (Colombia 
Link: https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB 
 
4 THE BIOETHICS RESEARCH LIBRARY of the Kennedy Institute of Ethics at Georgetown University is proud to hold one 
of the world’s most comprehensive digital and physical collections of bioethics journals. 
Link: https://bioethics.georgetown.edu/bioethics-journals/ 

https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/
https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana
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https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB
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Entrevista:  

Nesta etapa classificatória, o/a candidato/a deve expressar domínio do projeto apresentado, além 

de falar de suas motivações, condições e disponibilidade para fazer o mestrado em bioética. Os critérios de avaliação 

estão descritos no Anexo IV deste edital. A pontuação obtida nesta fase terá um peso de 20% na classificação final. 

Análise do Currículo Vitae (da Plataforma Lattes):  

Os itens analisados nesta etapa classificatória serão a produção científica comprovada e a formação acadêmica. Serão 

consideradas as produções científicas dos últimos cinco anos. Os critérios de avaliação estão descritos no Anexo V 

deste edital. A pontuação obtida nesta fase terá um peso de 30% na classificação final. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

• Fazer sua inscrição via Internet pelo site www.pucpr.br/ppgb 

• Uma foto 3x4 recente (anexar on-line)  

• Cópia do RG, CPF e Título de Eleitor (anexar on-line) 

• Diploma da graduação reconhecido pelo MEC (anexar on-line) 

• Histórico da graduação (anexar on-line)   

• Pré-projeto de pesquisa com inserção numa das Linhas de Pesquisa (anexar on-line) 

• Curriculum Lattes – documentado (Cópia/declarações/certificados das produções declaradas no Lattes)  
www.cnpq.br. 
 

Orientações sobre documentação:  

Toda documentação deverá ser anexada on-line (www.pucpr.br/ppgb) 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Outras informações encontram-se disponíveis na página: www.pucpr.br/ppgb  

INVESTIMENTO 

Consultar os valores no site. 

OBSERVAÇÃO 

• Deve-se comprovar suficiência em Inglês: este documento pode ser entregue no prazo de até um ano após a 
matrícula.     

• Não caberão recursos às decisões da Comissão do Processo de Seleção do Programa de Pós-Graduação em 
Bioética. 

 

Curitiba, 07 de abril de 2021  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mário Antônio Sanches 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioética 

 

https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/
http://www.pucpr.br/ppgb
http://www.cnpq.br/
http://www.pucpr.br/ppgb
http://www.pucpr.br/ppgb
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Anexo I: Critérios de avaliação do pré-projeto de pesquisa. 

 

Itens de avaliação Pontuação 

(máximo de 100 

pontos) 

Introdução (estado da arte) Até 20 pontos 

Relação do pré-projeto com uma linha de pesquisa do PPGB e com um 

projeto de pesquisa dos professores orientadores do PPGB 

Até 10 pontos 

Problema Até 10 pontos 

Justificativa Até 10 pontos 

Objetivo Até 10 pontos 

Referencial teórico Até 30 pontos 

Estrutura do pré-projeto (quanto à formatação, número de páginas e de 

referências) 

Até 10 pontos 

 

Anexo II: Orientações para o projeto de pesquisa. 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

NOME DO ALUNO:  

DOCENTE DO PPGB CONTACTADO (SE HOUVER): 

 

PROJETO DE PESQUISA DO PPGB (marcar com x) 

 Bioética e Educação 

 Bioética na Formação da Identidade Moral e Profissional no Campo da Saúde 

 Bioética, Diversidade e Direitos Humanos 

 Teologia, Bioética e Espiritualidade 

 Ética, Ciência e Biotecnologia 
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1 INTRODUÇAO 

O texto da introdução deve ser breve e conter a apresentação do tema e o estado da arte do mesmo, 

conectados a uma das linhas de pesquisa do PPGB, assim como algum projeto de pesquisa dos professores 

orientadores do Programa. Os projetos de pesquisa dos professores do PPGB estão descritos no Anexo III 

deste edital. 

 

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

PROBLEMA Informe a questão problema do projeto de pesquisa (em forma de pergunta).  

JUSTIFICATIVA A justificativa deve conter os antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa 

(respondendo o problema).  

 

3 OBJETIVO GERAL: Descreva o objetivo geral do projeto. Lembrando que este deve ser apresentado 

com clareza explicitando aquilo que se pretende obter pela pesquisa.  

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO: Apresentar um texto utilizando fontes científicas, incluindo referenciais 

da Bioética para embasar o suporte teórico. Neste item você deve escrever sobre a teoria já investigada 

que nortearão seu projeto. Colocar os principais autores e fontes pesquisadas para encontrá-los.  

 

REFERENCIAS: Utilizar de 10 a 25 referências na elaboração do pré-projeto. Liste todas as referências 

citadas no projeto, seguindo as normas da ABNT.  

Exemplos: 

SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em negrito: subtítulo sem 

negrito. Edição. Local: Editora, ano. Xx p. 

SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro 

em negrito. Edição. Local: Editora, ano. Xx p 

SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista em negrito, Cidade, v.00, n.11, p.111-222, 

jan. 2019.  

SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista em negrito, Cidade, v.00, n.11, p.111-222, 

jan. 2011. Disponível em: <www.xxxxxx.yyyy>. Acesso em: 12 jan. 2020. 

NOME DO SITE. Título. Disponível em: <www.xxxxxx.yyyy>. Acesso em: 12 jan. 2020. 

 

 

 

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


 

Rua: Imaculada Conceição, 1155|Prado Velho|CEP 80215-901|Curitiba|Paraná|Brasil 
                                      Tel.:(41)3271-1428 | e-mail https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/  

 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Escola de Ciências da Vida 

 

 

 

Anexo III: Projetos de Pesquisa do PPGB com vagas neste processo seletivo 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOÉTICA 

PROJETOS DE PESQUISA – 2020 

 

PROJETO: BIOÉTICA E EDUCAÇÃO.  

• VALQUIRIA ELITA RENK (Responsável)  

Descrição: PROJETO BIOÉTICA E EDUCAÇÃO -O diálogo teórico entre a Bioética e a Educação, se 

efetiva na pesquisa e na análise interdisciplinar dos processos formativos (formais e não formais), 

das metodologias de ensino/aprendizagem, das políticas e da cultura educacional, no Brasil e 

América Latina. A educação bioética pode ser formal ou não formal. A educação bioética formal 

ocorre nas escolas e universidades que são espaços de formação cidadã, ética e bioética. A 

educação bioética não formal ocorre em diferentes espaços e contextos, como nos comitês de 

bioética hospitalar, clinica, institutos de pesquisa, nos comitês de gestão pública ambiental e de 

saúde, nas relações entre médicos e outros profissionais de saúde. É uma forma de  ensinar 

processos de cuidar e de promover a promoção da saúde.  Os objetivos são: Analisar como os 

avanços técnicos e científicos nas diversas áreas do conhecimento têm impactado o campo da 

educação, na educação bioética formal e não formal e na organização/reorganização dos saberes 

no Brasil e América Latina; Analisar como as políticas de educação efetivam estratégias de 

formação em bioética, direitos humanos, cidadania, diversidade cultural, interculturalidade, 

inclusão social e escolar, humanização e ética.  Analisar como os processos formais e não formais 

de ensino e aprendizagem na área da saúde consideram os elementos culturais, o contexto social 

e as práticas sociais dos sujeitos envolvidos; Analisar a formação em bioética, humanização e a 

ética em diferentes níveis de ensino no Brasil e América Latina. 

Palavras-chave: Educação; Bioética; Interdisciplinaridade; Políticas educacionais  

 

PROJETO: BIOÉTICA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS.  

• THIAGO ROCHA DA CUNHA (Responsável) 

• ALBERTO PAULO NETO  

• VALQUIRIA ELITA RENK  

Descrição: Considerando a relação interdisciplinar entre humanidades e ciências da vida como 

um dos alicerces da bioética, este projeto pretende contribuir com este campo de estudo com 

vistas à melhor compreensão de conflitos éticos identificados no hodierno processo de 
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planetarização das relações humanas nas diferentes esferas, sociais, econômicas, políticas, 

religiosas, culturais e de saúde. Para tanto, desde uma perspectiva crítica e à luz da Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos estuda-se contextos, práticas e situações que 

expõem as pessoas a maior vulnerabilidade.  

Palavras-chave: bioética; saúde; direitos humanos; políticas públicas; diversidades.  

 

PROJETO: ÉTICA, CIÊNCIA E BIOTECNOLOGIA.  

• ANOR SGANZERLA (Responsável) 

• ALBERTO PAULO NETO  

Descrição: O presente projeto discute as bases da ética e da ciência, frente a velocidade, a 

extensão e a abundância de possibilidades científicas e tecnológicas principalmente no campo 

das biotecnologias. Essas novas possibilidades exigem um diálogo aberto para além das 

fronteiras locais e das ciências particulares, de modo a perceber com clareza o verdadeiro 

significado da ciência em sociedade. Embora o auxílio da ciência seja cotidiano em nossa vida, e 

os avanços da técnica necessários para a nossa sobrevivência, é preciso questionar como o 

conhecimento produzido pode auxiliar no bem-estar da humanidade, sem exclusões 

injustificáveis e nem desequilíbrios ecológicos. As expectativas em torno dos avanços das 

biotecnologias são muitas, principalmente no que se refere a melhoria da qualidade de vida, no 

alívio da dor, na superação das limitações humanas através do aprimoramento do genético 

humano. Essas possibilidades têm fortes implicações sociais, éticas, antropológicas e ambientais, 

que impactam na reprodução humana, no planejamento da parentalidade, nos conceitos de 

liberdade e autonomia, entre outros, o que faz aumentar a responsabilidade da ação.  

Palavra-chave: Ética – Ciência – Bioética - Biotecnologias  

 
 

PROJETO – BIOÉTICA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE MORAL E PROFISSIONAL NO CAMPO 

DA SAÚDE 

• RENATO SOLEIMAN FRANCO  (Responsável) 
Descrição: A prática profissional no campo da saúde exige tomada de decisões e 

comportamentos ligados à moralidade. O desenvolvimento da moralidade, central na formação 

de uma identidade profissional, se dá a partir de um processo de socialização e internalização de 

valores. O objetivo geral do projeto é analisar o desenvolvimento da moralidade e da identidade 

profissional no campo da saúde. Para isso, estuda a formação de identidade profissional, 

identidade moral e a Bioética nos cuidados em saúde. O projeto utiliza métodos qualitativos e 

quantitativos. Entre os métodos qualitativos destacam-se entrevistas narrativas e áudio-diários. 

Já nos métodos quantitativos questionários voltados para avaliação do desenvolvimento e 
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raciocínio moral. A Bioética ao contribuir para uma análise crítica da moralidade, seus 

fundamentos e promover uma interlocução de diferentes áreas traz o fundamento essencial 

como referencial para análise do processo de formação da identidade profissional e 

desenvolvimento da moralidade na área da saúde. Com isso, podemos propor estratégias para 

uma formação com menos pontos cegos e maior inclusão. Além disso, estimular aos estudantes 

e aos profissionais refletir sobre os valores da profissão e compreender os conflitos morais e seus 

resultados, assim como, propor estratégias pessoais e institucionais para lidar com os conflitos e 

a formação profissional. 

Palavras-chave: Identidade, Profissionais de Saúde, Bioética e Moral.  

 

PROJETO: TEOLOGIA, BIOÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

• WALDIR SOUZA (Responsável) 
Este projeto tem por objetivo abordar os conflitos entre teologia e os avanços das biociências, 

entre espiritualidade e o conhecimento científico; o modo como a espiritualidade responde aos 

impasses e possíveis alternativas levantadas pela teologia que são relevantes para a bioética; 

uma compreensão antropológica da dimensão corpórea do ser humano. A vida segundo o 

espírito se apresenta como a fonte originária da qual flui o verdadeiro ser do ser humano: sob o 

aspecto da presença e sob o aspecto da unidade. A dimensão espiritual abre o ser humano para 

realidades que estão além de sua estrutura somática e psíquica. Assim, a doença, a dor, o 

sofrimento e a própria morte recebem uma nova significação que ajuda a superar e a integrar 

essas realidades adversas. Nesta perspectiva, a bioética e a espiritualidade dão-se as mãos, pois 

confluem no terreno do sofrimento humano, sua vulnerabilidade, sua morte. Provoca e promove 

a consecução do bem superior que consiste no alívio do sofrimento da pessoa que padece, sua 

vulnerabilidade, sua decisão (cuidados paliativos) e sua morte. 

Palavra-chave: Teologia. Bioética. Espiritualidade. Cuidados Paliativos. Morte. 

 

Anexo IV: Critérios de avaliação utilizados na entrevista. 

 

 

 

 

 

Itens de Avaliação Pontuação (máximo de 100 pontos) 

Domínio do pré-projeto de pesquisa Até 50 pontos 

Motivação e interesse  Até 20 pontos 

Disponibilidade de tempo Até 20 pontos 

Suficiência em Inglês Até 10 pontos 
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Anexo V: Critérios de avaliação para análise do currículo. 

 

Título Pontuação 

Especialização (lato sensu)  05 pontos (máximo de 30 pontos) 

Especialização (lato sensu) em Bioética  20 pontos  

Segunda graduação  05 pontos (máximo de 10 pontos) 

Mestrado 20 pontos 

Doutorado 20 pontos 

Iniciação científica (por ano) 05 pontos (máximo de 15 pontos) 

Curso de extensão em Bioética (no mínimo 

12h) 

02 pontos para cada 12h (máximo de 10 

pontos) 

Resumo em anais de eventos  02 pontos (máximo de 10 pontos) 

Artigo publicado em revista não indexada 02 pontos (máximo de 10 pontos) 

Artigo publicado em revista qualis até B3 05 pontos (máximo de 20 pontos) 

Artigo publicado em revista qualis B2 ou 

acima  

15 pontos (máximo de 30 pontos) 

Capítulo de livro 05 pontos (máximo de 20 pontos) 

Livro  15 pontos (máximo de 30 pontos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

Rua: Imaculada Conceição, 1155|Prado Velho|CEP 80215-901|Curitiba|Paraná|Brasil 
                                      Tel.:(41)3271-1428 | e-mail https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/  

 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Escola de Ciências da Vida 

 

 

 

 

 

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

