
PROGRAMA DE CADA DISCIPLINA, ESTÁGIO OU 
TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 
 
 
Os quadros a seguir relacionam dados de cada disciplina/atividade do currículo do curso. 
 
 

CAMPUS: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO: ENFERMAGEM E OBSTRETÍCIA 

HABILITAÇÃO:  

OPÇÃO:  

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: ENFERMAGEM 

IDENTIFICAÇÃO: 26 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO PERIODIZAÇÃO IDEAL 
ENF 01695 Ética Aplicada a Enfermagem 4º período 

OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANUAL/SEM. 

Obrigatória Não possui pré-requisito Semestral 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA

  45 0 0 0 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA 

AULAS 
TEÓRICAS 

AULAS DE 
EXERCÍCIO 

AULAS DE 
LABORATÓRIO 

OUTRA 

 0  0 
 



 

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

 
Compreender a situação atual da profissão a partir do conhecimento dos principais 
movimentos históricos e personagens determinantes nas etapas evolutivas da 
enfermagem. 
Refletir criticamente sobre o ser enfermeiro em sua perspectiva ética, contemplando o 
agir humano na saúde e suas responsabilidades com o conhecimento, a ciência, a 
construção do futuro e a manutenção da vida. 
Conhecer os principais órgãos de classe na enfermagem brasileira a partir do 
entendimento de suas finalidades, tipo de organização, competências, mecanismos de 
participação e de controle. 
Conhecer os instrumentos normativos que regem o exercício profissional da enfermagem, 
discernindo aspectos éticos e legais. 
Refletir sobre os desafios da ética contemporânea considerando os avanços no campo da 
bioética e às questões ligadas ao exercício profissional. 
 
 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades) 
 
1ª Aula 
- Apresentação da disciplina e relevância do estudo. 
- Discussão sobre atividades a serem desenvolvidas. 
- Bibliografia. 
- Apresentação dos alunos e discussão sobre a profissão a partir da manifestação dos 
alunos sobre sua concepção de Enfermagem e as razões definidoras da escolha da 
profissão. 
 
2ª Aula 
O lugar da Enfermagem na história das profissões da área de saúde. 
A enfermagem enquanto ocupação. 
 
3ª Aula 
A Enfermagem profissional no mundo e a história de Florence Nightingale. 
 
4ª Aula  
A Enfermagem profissional no Brasil. 
As práticas de parteiras e obstetrizes no Brasil. 
 
5ª Aula 
Os Órgãos de classe na Enfermagem. 
 
6ª Aula 
Mesa redonda: Entidades de classe – um debate sobre questões atuais e os desafios 
das entidades profissionais da enfermagem. 
 
7ª Aula 
Introdução ao estudo da ética: 
- conceito de ética, moral e deontologia; 
- existência ética: senso de consciência moral. Juízo de fato e de valor, ética e violência e 
os constituintes do campo ético. 
 
8ª Aula 
Os grandes conflitos humanos: 
- a questão da verdade; 
- a questão da justiça; 
- a questão da equidade; 
- a questão da liberdade. 
 
9ª Aula 
Desafios da ética contemporânea. 
 
10ª Aula 
Apresentação de seminários. 
Questões éticas no exercício profissional do enfermeiro: 
- Aborto; 
- Eutanásia; 
- Doação de órgãos; 
- Ética na pesquisa;  



- Erro profissional; 
- Sigilo profissional; 
- Outros temas relevantes e atuais. 
 
11ª Aula 
Deontologia e legislação em Enfermagem no Brasil. 
 
12ª Aula 
Continuação da aula sobre deontologia e legislação em enfermagem no Brasil.  
 
13ª Aula 
Continuação da aula sobre deontologia e legislação em enfermagem no Brasil.  
 
14ª Aula 
Continuação da aula sobre deontologia e legislação em enfermagem no Brasil. 
 
15ª Aula 
Apresentação da peça teatral. 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas, mesa redonda e 
grupos de discussão, além da elaboração e apresentação de seminários. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
Será feita com base na participação do aluno nas discussões, assiduidade, pontualidade, 
02 provas escritas, elaboração e apresentação de 01 trabalho escrito, fichamento de 
livros, apresentação de seminários, apresentação de 01 peça teatral escrita pelos alunos. 
 
OBS: As provas serão aplicadas em aulas extras em horários a serem agendados 
com os alunos. 
 

 

 



 

EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino) 
 
Aborda a atuação do enfermeiro dentro da equipe interdisciplinar, bem como a legislação 
e o código de deontologia que norteia o seu exercício profissional. Discute ainda a história 
evolutiva da enfermagem, as atuais atribuições do enfermeiro e suas perspectivas social e 
profissional. 
Aborda os aspectos fundamentais da ética e da bioética e sua inter-relação com o 
exercício profissional do enfermeiro. 
 
 
 

ASSINATURA (S) DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) 

 

 

_____________________________ 

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer 
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