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A Bioética é hoje considerada uma área fundamental
da nossa sociedade dado que o desenvolvimento das
democracias plurais questionou progressivamente
os referenciais éticos tradicionais da medicina e
das restantes profissões da saúde. Assim, a Bioética
procura dar resposta aos dilemas existenciais da
humanidade, nomeadamente aqueles que derivam
dos avanços da ciência e da tecnologia e para os quais
a ética e a deontologia tradicionais não encontram
respostas adequadas.

Torna-se então fundamental formar profissionais
altamente qualificados na área da bioética e do
biodireito, de modo a reinventar a formação ética das
profissões da saúde no quadro de um conjunto de
valores universalmente partilhados.

Pretende-se com este Curso de Pós-Graduação
dar uma formação técnica e científica abrangente,
que permita o desenvolvimento de competências
específicas, que habilitem os diplomados a alcançar
níveis de desempenho profissional consentâneos
com os mais elevados padrões éticos da nossa
sociedade.

Organização:
Associação Portuguesa de Bioética com a colaboração técnica
de Golden Wheel Consulting

Disciplinas / Seminários

Coordenador:
Professor Doutor Rui Nunes

1º semestre

72

Bioética Geral

20

Localização:
Lisboa

ética profissional

20

ética e filosofia

8

interrupção voluntária de gravidez

4

procriação medicamente assistida

8

clonagem e células estaminais

4

genoma humano e bases de dados

4

diagnóstico genético e terapia génica

4

Início do Curso:
Janeiro de 2009 e duração de um ano
Destinatários:
O curso destina-se a licenciados em medicina, enfermagem,
psicologia, farmácia, medicina dentária, tecnologias da saúde,
direito, economia, gestão, filosofia e a outros profissionais que
pretendam adquirir conhecimentos e competências no âmbito
da bioética e do biodireito.
Objectivos:
O curso pretende formar profissionais altamente qualificados
nas áreas da bioética e do biodireito, nomeadamente membros
de Comissões de Ética para a Saúde.

Carga Horária
Horas

2º semestre

70

ambiente, biodiversidade e biopolítica

20

prioridades na saúde

20

Propinas:
Preço total do curso – € 2.000

transplantação de órgãos

4

eutanásia e cuidados paliativos

4

Forma de pagamento – Duas prestações
Inscrição: € 1.000; início do 2º Semestre: € 1.000

testamento vital

4

neuroética

2

investigação em seres humanos

4

comissões de ética

4

biodireito

8

Inscrições:
Prazo de Inscrições: de 1 a 31 de Dezembro de 2008
Contactos: 226 099 398
egsaude@med.up.pt
Consultar o Formulário de inscrição em www.apbioetica.org

