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DISCIPLINA 
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CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36H 6º 

 

EMENTA 

Origens, fundamentos e evolução da ética e da bioética. Conhecimento e discussão a 

respeito de princípios básicos como: Autonomia, beneficência, solidariedade, não-

Maleficência, justiça, prudência, liberdade, responsabilidade, discernimento, sacralidade 

da vida, qualidade de vida. Maniqueísmo. Tópicos do desenvolvimento científico e 

tecnológico, relacionado à formação do profissional da saúde. Normas de pesquisa em 

saúde no Brasil. Formação de comissões multiprofissionais de ética. Código de Ética do 

nutricionista. Histórico e regulamentação da profissão. Orientação profissional e 

elaboração de “curriculum vitae”, Currículo Lattes e bases de dados de currículos 

acadêmicos e profissionais. 

 

OBJETIVOS 

Conscientizar o aluno da necessidade humana da diferenciação dos conceitos que regem 

os relacionamentos humanos como: moral, ética e bioética; 

Saber a importância da ética nos processos de pesquisa animais e humanos. 

Reconhecer a necessidade do preparo ético do profissional nutricionista em todas as suas 

áreas de atuação. 

Desenvolver habilidades éticas no lidar com os pacientes, clientes e com outros 

profissionais e colegas de profissão; 

Desenvolver habilidades para: postura no ambiente de trabalho frente às adversidades 

que possam surgir, respeitando o código de ética profissional. 
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PERFIL DO EGRESSO 

O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico  capaz de atuar na 

promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial  a 

população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e 

coletividade, através  da atenção dietética. A  formação generalista, humanista, ética, 

inovadora  e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica, 

social,  cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as 

áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição. 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 

Origens, fundamentos e evolução da ética e da bioética. Conhecimento e discussão a 

respeito de princípios básicos como: Autonomia, beneficência, solidariedade, não-

Maleficência, justiça, prudência, liberdade, responsabilidade, discernimento, sacralidade 

da vida, qualidade de vida, maniqueísmo. Tópicos do desenvolvimento científico e 

tecnológico, relacionado à formação do profissional da saúde. Normas de pesquisa em 

saúde no Brasil. Formação de comissões multiprofissionais de ética. Código de Ética do 

nutricionista. Histórico e regulamentação da profissão. Orientação profissional e 

elaboração de “curriculum vitae”, Currículo Lattes e bases de dados de currículos 

acadêmicos e profissionais. 

 

METODOLOGIA 

Aulas teóricas expositivas e/ou participativas 

Trabalhos em grupo (resenhas críticas e pesquisa de artigos científicos) 

 

AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas duas avaliações escritas individuais e dois trabalhos temáticos com 

pontuações idênticas, de deverão compor a média do semestre. 
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