
 
 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOÉTICA DA PUCPR 

 
ENTRADA EM MARÇO DE 2022 

 
EDITAL N.º 09/2021  

 
 
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 e Pós-Graduação, recomendado pela CAPES em 
setembro de 2012, abre processo de seleção para o mestrado - turma com 
início em março de 2022. 
 
FUNCIONAMENTO: 

• No ano letivo de 2022 as aulas ocorrerão preferencialmente de quarta-feira 
a sábado, nos períodos da manhã, tarde e noite. 

• Devido ao contexto de pandemia as aulas serão ofertadas nos seguintes 
modos:   

1. As disciplinas serão ofertadas remotamente – de modo a viabilizar que se 
cumpram todos os créditos nesta modalidade;    

2. Algumas disciplinas ofertadas remotamente poderão ser administradas 
simultaneamente no modelo presencial, para os que desejarem. Isto 
equivale ao que vem se definindo na Instituição como modelo hyflex;  

3. Se a situação sanitária permitir, serão ofertadas também disciplinas eletivas 
na modalidade totalmente presencial. Estas disciplinas serão ofertadas em 
módulos semi-intensivos, visando possibilitar uma maior participação.  

 
 

CALENDÁRIO E DATAS 

Inscrição – com entrega da carta de 
intenção e documentos 

01/10/2021 a 12/11/2021 

Prova Escrita 19/11/2021 – das 9 às 11 horas 

Entrevistas 18 a 20 de 11/2021 

Divulgação do resultado 26/11/2021 

Matrículas Primeira semana de março 2022 

Início das aulas Março de 2022 

Total de vagas 25 

 
 



PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 
Apresentar Carta de Intenção – Eliminatória e Classificatória 
Realizar a Prova escrita – Eliminatória e Classificatória 
Participar da Entrevista – Classificatória 
Apresentar Currículo Vitae – Classificatória 
 
 
ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO:  
 
1. Orientações para Carta de Intenção:  
A análise da carta é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para 
aprovação 70 (setenta) pontos. O Candidato redige um texto onde se 
apresenta e discorre sobre suas intenções e justificativas para fazer o mestrado 
(critérios – Anexo I). A pontuação obtida nesta fase terá um peso de 20% na 
classificação final. 
Espera-se nesta carta alguns pontos:  

a) Identificação do candidato com um breve currículo (até 10 linhas); 
b) Definição de uma das duas Áreas de Concentração do Programa (Anexo 

IV); 
c) Apresentação da caminhada pessoal e justificativa para desenvolver 

estudo e pesquisa em bioética como área interdisciplinar (até 20 linhas); 
d) Descrição de possíveis temas de pesquisas de bioética que poderão ser 

desenvolvidos no mestrado (até uma página); 
e) Desenvolvimento teórico de como estes temas estão relacionados com 

um dos Projetos do Programa (Anexo V), que está inserido em uma das 
duas Áreas de Concentração (até 3 páginas).  
 

2. Sobre a Realização da Prova Escrita   
A prova escrita 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. 
 
Modalidade da prova: remota, sincrônica com possiblidade de consulta. As 
orientações sobre a prova e o link de acesso serão enviados por e-mail para 
os candidatos devidamente inscritos. 
 
Preparação para a prova: a prova deve ser realizada a partir das 
referências indicadas. Deste modo o candidato deve se preparar com 
estudo da bibliografia indicada no item 6 deste edital.  
 
Sobre as questões da prova:  

• Serão apresentadas 5 questões baseadas nos textos indicados, dentre 
as quais o candidato deverá responder 3;   

• As respostas devem ter entre 15 e 25 linhas; 

• O tempo previsto para a realização da prova é no máximo de 2 horas. 
 
 
 
 



3. Entrevista:  
A entrevista é classificatória. Nesta, o/a candidato/a deve falar de suas 
motivações, interesse pela área de bioética, condições e disponibilidade 
para fazer o mestrado na área.  
Os critérios de avaliação da entrevista estão descritos no Anexo II deste 
edital. A pontuação obtida na entrevista terá um peso de 10% na 
classificação final.  

 
4. Análise do Currículo Vitae (disponível na Plataforma Lattes):  

Esta análise é classificatória. Os itens analisados 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 III deste edital. A pontuação obtida nesta fase terá 
um peso de 20% na classificação final. 

 
5. Contato com docentes do Programa:  

Incentiva-se o contato prévio do candidato com docentes do programa no 
sentido de se familiarizar com as áreas de concentração, linhas e projetos 
desenvolvidos no PPGB. Este contato, no entanto, não é considerado 
critério de avaliação, nem define o orientador. 

 
6. Bibliografia indicada: 
Texto 1: Siqueira, J.E; Pessini, L. Reflexões sobre cuidados a pacientes críticos 
em final de vida. Disponível em: 
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1543   
 
Texto 2:  
Fischer, M. L; et al. Da ética ambiental à bioética ambiental: antecedentes, 
trajetórias e perspectivas. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de 
Janeiro, v.24, n.2, abr.-jun. 2017, p.391-409. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/hcsm/a/RWy3SRjRfxx8yZXSxrtvvQC/?format=pdf&lang=
pt 
 
Texto 3:  
Esperandio, M; Leget, C. Espiritualidade em cuidados paliativos: questão de 
saúde pública? Disponível em:  
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/2242 
 
Texto 4:  
Sganzerla, A.; Pessini, L. Edição de humanos por meio da técnica do Crispr-
cas9: entusiasmo científico e inquietações éticas. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8z84LrTTPq6Xzr77D3jtWDG/?lang=pt&format=p
df 
 
Texto 5:  
Sanches, M.A.; Cunha, T. Rocha; Siqueira, S.S.; Siqueira, J. E. Perspectivas 
bioéticas sobre tomada de decisão em tempos de pandemia. Rev. bioét. (Impr.). 
2020; 28 (3): 410-7. Disponível em: 
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/2676 
 

https://www.scielo.br/j/hcsm/a/RWy3SRjRfxx8yZXSxrtvvQC/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/hcsm/a/RWy3SRjRfxx8yZXSxrtvvQC/?format=pdf&lang=pt
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/2242
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8z84LrTTPq6Xzr77D3jtWDG/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8z84LrTTPq6Xzr77D3jtWDG/?lang=pt&format=pdf
https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/2676


DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  
• Fazer sua inscrição via Internet pelo site www.pucpr.br/ppgb - com o 
pagamento da taxa de inscrição. 
• Uma foto 3x4 recente 
• Cópia do RG, CPF e Título de Eleitor 
• Diploma da graduação reconhecido pelo MEC 
• Histórico da graduação 
• Curriculum Lattes – documentado (Cópia/declarações/certificados das 
produções declaradas no Lattes). 
Toda documentação deverá ser anexada on-line (www.pucpr.br/ppgb) 
 
INVESTIMENTO 
Consultar os valores no site do programa. 
 
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, 17 de setembro de 2021  
 
 
 

 
Prof. Dr. Mário Antônio Sanches 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioética 
 
 
 
 
ANEXOS:   
 
Anexo I: Critérios de avaliação da carta de apresentação 
 

Itens de avaliação Pontuação 
(máximo de 
100 pontos) 

Definição de uma das duas áreas de concentração do 
Programa; 

Até 10 pontos 

Apresentação da caminhada pessoal e justificativa para 
desenvolver estudo e pesquisa em bioética como área 
interdisciplinar; 

Até 20 pontos 

Descrição de possíveis temas de pesquisas de bioética 
que poderão ser desenvolvidos no mestrado 

Até 30 pontos 

Desenvolvimento teórico de como estes temas estão 
relacionados com um dos Projetos do Programa, que está 
inserido em uma das duas Áreas de Concentração 

Até 40 pontos 

 

http://www.pucpr.br/ppgb
http://www.pucpr.br/ppgb


Anexo II: Critérios de avaliação utilizados na entrevista 

 
Anexo III: Critérios de avaliação para análise do currículo. 
 

Título Pontuação 

Especialização (lato sensu)  05 pontos (máximo de 10 pontos) 

Especialização (lato sensu) em 
Bioética  

10 pontos  

Segunda graduação  05 pontos (máximo de 10 pontos) 

Mestrado 20 pontos 

Doutorado 20 pontos 

Iniciação científica (por ano) 05 pontos (máximo de 10 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) 

 
Anexo IV: Áreas de Concentração – PPGB - 2021. 
 
Área de concentração: Bioética clínica, Humanização e Cuidados 
paliativos 
Descrição: A área de concentração Bioética, Humanização e Cuidados 
Paliativos se dedica ao estudo das questões bioéticas envolvidas na formação 
profissional e na prática do cuidado nos diferentes níveis, espaços e 
organizações, nos âmbitos individual e coletivo. No contexto atual de avanços 
biotecnológicos que possibilitam, por exemplo, aumento da longevidade da 
população, bem como o prolongamento do processo de morrer, faz-se 
necessário para as tomadas de decisões clínicas, além de competência 
técnica, o desenvolvimento de competência humana e relacional nas práticas 
de assistência em saúde – usualmente chamado de humanização do cuidado. 
Este cuidado ético exige o diálogo contínuo entre os atores envolvidos no 
processo de cuidado, o compartilhamento da obrigação moral e deve ser 
baseado em valores que garantam a dignidade e qualidade da vida desde seu 

Itens de Avaliação Pontuação 
(máximo de 
100 pontos) 

Motivação e justificativa para o mestrado em bioética  25 pontos 

Demonstrar consciência da Área de Concentração 
escolhida 

25 pontos 

Falar sobre possíveis projetos em bioética  25 pontos 

Disponibilidade de tempo 15 pontos 

Suficiência em Inglês 10 pontos  



início até a sua finalização. No caso das doenças crônicas graves, quando as 
possibilidades de cura se esgotam, deve-se dar ênfase à vida que ainda pode 
ser vivida, entendendo a morte como um evento natural e compreendendo que 
o sofrimento e a dor não estão apenas no plano biológico, mas também no 
plano psicossocial e espiritual – em sintonia com a filosofia dos cuidados 
paliativos.  
 
Área de concentração: Bioética Social e Ambiental  
Descrição: A área de concentração “Bioética Social e Ambiental” investiga e 
analisa conflitos éticos estabelecidos em uma dimensão coletiva e planetária 
dos problemas que envolvem a vida humana e não-humana, considerando os 
interesses desta e das próximas gerações. A área parte da compreensão de 
que o enfretamento dos graves problemas sanitários, sociais e ambientais que 
afetam a dignidade da vida nas diversas regiões do planeta requerer a 
formação de recursos humanos em bioética competente e criticamente 
integrados em um paradigma ético-científico que parte da interdisciplinaridade, 
da valorização do pluralismo moral, da superação de visões deterministas e 
reducionistas e com compromisso com a defesa do arcabouço dos direitos 
humanos. Essa área de concentração viabiliza, portanto, a formação de 
pesquisadores/as e professores/as de bioética especialmente preparados para 
identificar, analisar e propor alternativas éticas para conflitos concretos 
envolvendo a dimensão socioambiental da vida planetária, tendo por base uma 
assimilação crítica de suas próprias realidades. 
 
Anexo V: Projetos em andamento no PPGB - 2021. 
 

Área de concentração: Bioética Social e Ambiental 

Projetos Docentes  

Bioética Ambiental e Bem Estar 
Animal 

Marta Luciane Fischer 
Anor Sganzerla 
Caroline Filla Rosaneli 

Bioética e Educação Valquiria Elita Renk 
Anor Sganzerla 
Marta Luciane Fischer 

Bioética e Saúde Pública 
 

Caroline Filla Rosaneli 
Thiago Rocha Da Cunha 
Mário Antonio Sanches 

Bioética Global, Diversidade e 
Direitos Humanos 
 

Thiago Rocha da Cunha 
Alberto Paulo Neto 
Caroline Filla Rosaneli 
Valquiria Elita Renk 

Cidades Inteligentes para Quem? 
Bioética, Cidadania e Inclusão  

Marta Luciane Fischer 
Mário Antonio Sanches 

Ética, Ciência e Biotecnologia Anor Sganzerla 
Alberto Paulo Neto 
Jose Eduardo De Siqueira 

Famílias e Vulnerabilidades 
 

Mário Antonio Sanches 
Caroline Filla Rosaneli 
Thiago Rocha Da Cunha 
Anor Sganzerla 



Área de concentração: Bioética clínica, Humanização e Cuidados 
paliativos 

Projetos  Docentes  

Bioética Clínica: aspectos teóricos 
e práticos 
 

Jose Eduardo De Siqueira 
Carla Corradi Perini 
Thiago Rocha Da Cunha 
Mário Antonio Sanches  
Alberto Paulo Neto 

Bioética e Cuidados Paliativos Mary Rute Gomes Esperandio 
Carla Corradi Perini 
Jose Eduardo De Siqueira 
Waldir Souza 

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

Renato Franco Soleiman 
Mary Rute Gomes Esperandio 

Humanização e Cuidado Integral 
em Saúde 
  

Carla Corradi Perini 
Mary Rute Gomes Esperandio 
Waldir Souza 
Renato Franco Soleiman 

Teologia, Bioética e espiritualidade  Waldir Souza 
Mary Rute Gomes Esperandio 

 
 
Descrição dos Projetos de Pesquisa do PPGB 

 
Bioética Ambiental e Bem Estar Animal 
 
Descrição: O avanço tecnológico, econômico e cultural do ser humano 
promoveu o seu distanciamento da natureza. Embora essa estratégia de 
sobrevivência tenha propiciado a uma espécie animal possibilidades 
infinitamente mais aprimoradas, o resultado não tem sido benéfico em todos 
os segmentos, resultando em dilemas morais. Assim, a retomada de valores 
éticos que norteiam a conduta do ser humano, na busca de restabelecer um 
convívio harmonioso com a natureza e ampliar os horizontes do discurso ético 
para além da esfera humana é fundamental para que todas as espécies em 
presentes e futuras gerações tenham o direito de disfrutar de um meio 
ambiente, a fim de proteger a vida e toda biosfera. Ao se pesquisar a ética e a 
bioética ambiental, procura-se despertar em cada cidadão o esforço em 
superar o antropocentrismo, conduzindo a compreensão do certo e errado. 
Deve-se considerar que as condutas ambientais praticadas até então, as 
práticas culturalmente enraizadas, o excesso de informação e as tentativas de 
sensibilização não tem sido o suficientes, sendo necessário reeducar, papel 
importantíssimo atribuído à educação ambiental. A grande mudança apontada 
por Hans Jonas na atualidade é que o homem, com o novo poder da técnica 
moderna, a qual deixou de ser compreendida apenas como um instrumento e 
passou a ser considerada um movimento e um poder autônomo, tornou-se 
capaz de modificar a essência de todo o reino da vida. Desta forma, a Bioética 
ambiental ressurge no cenário científico na busca de um novo olhar sobre a 
relação do homem diante da vulnerabilidade da natureza. Para alcançar esses 



resultados pretende-se realizar estudos quanto a percepção ambiental de 
diferentes parcelas da sociedade e a sua percepção como coautores de 
mudanças urgentes e necessárias, na busca da fundamentação ética que 
permeia essa relação. A inclusão da vida extra-humana ao mundo da ética, 
mais do que propor uma “naturalização” da ética ou mesmo o fim do 
especismo, tem o desafio de superar o forte dualismo presente na cultura 
ocidental, seja em relação do homem com a natureza, do homem com Deus 
ou do próprio homem com ele mesmo. A busca dessa unidade e de uma 
reconstrução harmônica exigirá do homem um novo convívio, pois como parte 
e fruto da natureza, a sua relação deve ser dar no sentido de viver-com a 
biosfera e não em querer submetê-la a um viver-sob a dominação e o 
constrangimento humanos com o auxílio do poder tecnocientífico. Também 
pretende-se levantar a reflexão e buscar soluções consensuais e justas por 
meio da aplicação do método Bioética para questões emergentes como 
fatores desencadeadores de problemas vinculados à ecologia urbana, pragas 
urbanas, poluição, parques urbanos, crise hídrica bem como, subsidiar e 
propor metodologias de ação e avaliação que visem estimular mudanças de 
conduta e que encaminhem estudantes e diferentes profissionais a se 
mobilizarem em prol da retomada dos valores ambientais.  
Palavras-chave: Bioética ambiental; educação ambiental; sustentabilidade.  
 

 
Bioética e Educação 
 
Descrição: O diálogo teórico entre a Bioética e a Educação, se efetiva na 
pesquisa e na análise interdisciplinar dos processos formativos, das 
metodologias de ensino/aprendizagem, das políticas e da cultura educacional. 
A contribuição da Educação nesta Linha de Pesquisa é proporcionar a 
reflexão sobre os processos educativos (formais e informais) nas diversas 
áreas do conhecimento que implicam na formação ética e bioética dos 
sujeitos. A instituição escolar é um espaço de formação cidadã e ética e suas 
práticas educacionais revelam as formas de resistência/incorporação do 
conhecimento científico, as relações de poder e as políticas públicas. Os 
objetivos são: Analisar como os avanços científicos nas diversas áreas têm 
impactado o campo da educação e na organização/reorganização dos 
saberes; Analisar como as políticas de educação voltadas à cidadania, 
diversidade cultural, multiculturalismo, inclusão social e escolar, humanização, 
ética e outras têm sido formuladas e executadas nos espaços educacionais; 
Analisar como os processos formais e informais 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 para a 
humanização e a ética na formação universitária na área da saúde e investigar 
a formação em Bioética em diferentes instituições de ensino. 
Palavras-chave: Educação; Bioética; Interdisciplinaridade; Políticas 
educacionais.  
 
 
 
 
 



 
Bioética e Saúde Pública 
 
Descrição: Este projeto contribui com a Bioética nas interfaces possíveis e 
necessárias do diálogo com a Saúde Pública. Busca identificar os problemas e 
desafios éticos nas políticas públicas, considerando a equidade, a proteção, e 
a justiça no acesso à saúde de indivíduos e populações. Este projeto relaciona 
os conflitos éticos interpostos pelas medidas de saúde pública considerando 
as relações entre Estados, indivíduos, sociedade e organizações afetadas e a 
responsabilidade moral destes agentes. Considerando prioritária a proteção 
dos mais vulneráveis, ciclos de vidas são ponderados como análise e 
proteção nas pesquisas realizadas neste projeto, como infância, juventude e 
envelhecimento. O modo de vida relacionado às desigualdades sociais, no 
contexto das determinações sociais e ambientais que afetam a saúde, e as 
múltiplas faces de violação dos direitos humanos nas populações também são 
desfechos e investigações dialogadas nesse projeto. A dignidade nas relações 
humanas entre pacientes e profissionais da saúde que envolve a autonomia 
dos sujeitos, suas escolhas, dilemas e empoderamento para cidadania são 
importantes reflexões e pesquisas também realizadas. Desde condições para 
nascer, sobre como nascer e viver com as desigualdades de acessos 
potencializa ou não a saúde e a vida dos indivíduos; doenças crônicas, 
urgentes e emergentes e a epidemiologia da carga global das doenças 
também fazem parte dos estudos neste projeto 
Palavras-Chave: Bioética; Sistemas de Saúde; políticas públicas.  
 

 
Bioética Global, Diversidade e Direitos Humanos 
 
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 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 
 

 
Cidades Inteligentes para Quem? Bioética, Cidadania e Inclusão  
 
Descrição: Este projeto se situa como uma proposta inovadora na área da 
Bioética, uma vez que intenciona articular diversas frentes e áreas de estudo 
que transpõe a abordagem teórica em prol de investigar questões de inserção 
social, sistemas e situações que levam à exclusão de pessoas ou grupos 
vulneráveis no espaço urbano. A sinergia da perspectiva de bioética com o 
esforço em construir e pensar Smart Cities abarca questões envolvendo o 
desenvolvimento sustentável, integração de tecnologias de informação, 



automação até a conectividade entre grupos e pessoas. A pesquisa em 
Bioética agrega as intervenções contemporâneas de buscas de alternativas 
para melhor qualidade de vida nas cidades. Como campo de estudo de 
natureza dialogante, mediador, deliberativo, a Bioética propicia a identificação 
de argumentos e valores de agentes e pacientes morais na intermediação de 
soluções justas e factíveis que visem a promoção da vida e do bem comum. 
Assim o projeto se abre para estudos críticos da realidade social no espaço 
urbano: cidadania, sustentabilidade social e ambiental, identificação de 
processos de inclusão/exclusão, protagonismo social, entre outros.  
Palavras-chave: Cidades inteligentes; Bioética; Inclusão; Sustentabilidade; 
protagonismo social. 
 

 
Ética, Ciência e Biotecnologia 
 
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.  
Palavras-chave: Ética; Ciência; Bioética; Biotecnologias. 
 

 
Estudos interdisciplinares sobre famílias e vulnerabilidades 
 
Descrição: Este projeto pretende somar-se ao esforço nacional de 
compreender e analisar as condições de famílias em regiões vulneráveis, 
visando dar suporte para políticas públicas em prol do fortalecimento dos 
vínculos familiares. Objetivo: Analisar, a partir da verificação da dinâmica 
familiar em áreas vulneráveis do Brasil, as diferentes dimensões de 
vulnerabilidades que afetam as famílias nas comunidades estudadas. 
Metodologia: a pesquisa pode ser compreendida como exploratória e analítica 
com abordagem quanti e qualitativa. A pesquisa será realizada a partir de 
revisão de literatura e levantamento de dados que são produzidos e 
divulgados por órgãos de pesquisa, institutos e órgãos oficiais. Está prevista 
também pesquisa de campo, que será efetivada por realização de entrevistas 
semiestruturadas em diversas localidades e em diferentes Estados do Brasil. 
Resultados esperados: Considerando o projeto como um todo, pode-se 



identificar alguns possíveis resultados, tais como: a) Análise comparativa 
sobre a dinâmica familiar em distintas regiões vulneráveis; b) Mapeamento da 
dinâmica familiar em relação às suas fases nas diversas regiões vulneráveis; 
c) Caracterização das diversas vulnerabilidades familiares em busca da 
construção de índice de vulnerabilidade familiar; d) Análise do impacto das 
políticas públicas sobre as famílias vulneráveis; e) Identificação de boas 
práticas de assistência com impacto no fortalecimento do vínculo familiar.  
Palavras Chaves: Família; Vulnerabilidade; Bioética; Saúde; Políticas públicas.   
 

 
Bioética Clínica: aspectos teóricos e práticos 
 
Descrição: As inovações terapêuticas crescem em ritmo acelerado nas 
últimas décadas e exigem dos profissionais de saúde um contínuo processo 
de avaliação ética, social e política. Este projeto de pesquisa, portanto, com o 
foco na bioética clínica, versa sobre: a) os elementos que precisam fazer parte 
da deliberação para a tomada de decisão nos contextos clínicos; b) 
metodologias de análise de conflitos éticos que surgem frente a assistência 
em saúde; c) incorporação de elementos sociais, culturais e políticos na 
análise de conflitos envolvendo as relações interpessoais em saúde; d) 
propostas de adequação das estruturas de assistência em saúde para 
promoção da deliberação ética entre as partes envolvidas no processo 
terapêutico; e) análise bioética das inovações em saúde no contexto clínico; f) 
formação de profissionais de saúde com responsabilidade social.  
Palavras-chave: Bioética clínica. Conflitos éticos. Deliberação. Relações 
interpessoais em saúde. Inovação. 
 
 

 
Bioética e Cuidados Paliativos 
 
Descrição: Com a intensidade de recursos biotecnológicos que possibilitam, 
por exemplo, aumento da longevidade da população, bem como o 
prolongamento do processo de morrer, há necessidade de uma nova postura 
na assistência em saúde. No caso de pacientes e suas famílias que enfrentam 
problemas relacionados a doenças que ameaçam à vida, deve-se dar ênfase 
à qualidade da vida que ainda pode ser vivida, entendendo a morte como um 
evento natural e compreendendo que o sofrimento e a dor não estão apenas 
no plano biológico, mas também no plano psicossocial e espiritual - esta é a 
filosofia dos cuidados paliativos. Dada a complexidade teórica e prática dos 
cuidados paliativos, ainda há muito a ser explorado e debatido. Assim, o foco 
deste projeto está nas questões envolvidas no cuidado e acompanhamento 
daqueles que se defrontam com doenças ameaçadoras à vida, no processo 
de morrer e nos conflitos éticos que derivam do contexto de cuidados 
paliativos.  
Palavras-chave: Bioética clínica. Cuidados paliativos. Qualidade de vida 
 
 
 
 



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

 
Humanização e Cuidado Integral em Saúde 
  
Descrição: No contexto atual de assistência em saúde faz-se necessário o 
desenvolvimento de competência humana e relacional nas práticas de 
assistência em saúde - o que chamamos de humanização do cuidado. O 
cuidado em saúde deve considerar a construção de trocas solidárias e 
comprometidas com a produção de saúde, e também de laços de cidadania, 
olhando cada sujeito em sua integralidade e como sujeito de um processo 
coletivo cuja dignidade deve ser sempre preservada. O respeito e a 
preservação de sua dignidade perpassam pelo seu direito e garantia de 
acesso ao uso democrático dos benefícios decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico disponíveis, de acordo com as suas necessidades, 
considerando as dimensões biológica, psicossocial e espiritual. Neste sentido, 
o presente projeto busca discutir sobre a humanização nas várias faces do 
processo saúde-doença-cuidado e estudar as variáveis intersubjetivas que 
permeiam atitudes, ações e tomadas de decisões dos profissionais de saúde.  
Palavras-chave: Humanização da Assistência em Saúde. Integralidade em 
Saúde. Assistência espiritual. 
 
 
 



 
Teologia, Bioética e espiritualidade  
 
Descrição: 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. 
Palavras-chave: Bioética. Teologia. Espiritualidade. Sofrimento. Morte.  
 

 
 

 
 
 
 


