MINICURSO

RESPONSABILIDADE
E BIOÉTICA
Promoção:
Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI) e os
Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC),
Filosofia (PPGF), Medicina e Saúde (através do NETBIO),
Ciências Sociais (PPGCS) e Direito (PPGD).

Ministrante

PROF. JACOB DAHL RENDTORFF
Universidade de Roskilde, Dinamarca

DATA: 11 a 13.04.2016
LOCAL: FAMEB/UFBA

Av. Reitor Miguel Calmon, s/nº, Vale do Canela

CARGA HORÁRIA		
09 hs, dividido em 03 três sessões.
				
As aulas serão ministradas em inglês.
				
PROFS. RESPONSÁVEIS

				Roberto Andrade (AAI/UFBA)
				Luis Eugênio (PPGSC/UFBA)
				Rafael Azize (PPGF/UFBA)
				Eduardo Netto (FAMED-NETBIO/UFBA)
				Lídia Cardel (PPGCS/UFBA)
				Heron Gordilho (PPGD/UFBA)

OBJETIVO
O curso irá apresentar o conceito de responsabilidade em
relação aos princípios éticos básicos de autonomia, dignidade,
integridade e vulnerabilidade em bioética e biodireito.
O ponto de partida é uma apresentação dos princípios
éticos no contexto da lei da pessoa humana, bem como do
estatuto ético e jurídico dos princípios. Isso leva à definição e
explicação de cada conceito e suas relações mútuas.
INSCRIÇÕES
Local da inscrição		

FAMEB

Horário			

08:00 às 17:00 hs

Contato			

(71) 3283-5564

Número de vagas		

40 (Quarenta)

Público Alvo			

Docentes e Discentes de Pós-Graduação

				
				

Secretaria do comitê de ética em pesquisa
(Procurar por Josias Sena – josias@ufba.br)

PROGRAMAÇÃO

DIA 11/04 - Sessão 1
O conceito de responsabilidade em
(8:30h às 11:30h)
relação a alguns princípios básicos
dos campos bioético e biojurídico.
DIA 12/04 - Sessão 2
(8:30h às 11:30h)
Discussão de aplicações de alguns
princípios da bioética a campos
concretos da biomedicina, aí se incluindo experimentos médicos, tecnologias reprodutivas, genética em
tratamentos médicos e pesquisa,
transplante de órgãos, morte e processo de morte, animais e natureza.
DIA 13/04 - Sessão 3
(8:30h às 11:30h)
Da bioética ao biodireito. Apresentação dos princípios éticos fundamentais, no âmbito da filosofia do
direito e da teoria jurídica; aplicação
da ética à regulamentação legal; discussão da relação entre ética e direito na aplicação da bioética e do
biodireito a diferentes situações da
bioética.

