PLANO DE ENSINO
Curso:
Disciplina: MORAL DA VIDA E DA PESSOA
Área: TEOLOGIA MORAL
Período: 3º
Ano: 2018
Semestre: 1º
Professor: Pe. DEJAIR ROBERTO DE ROSSI

Horas: 72

Créditos: 4

1. Ementa:
Fundamentos da dignidade da vida e da pessoa; informações sobre a origem, desenvolvimento e
abrangência da bioética; informações e reflexões éticas sobre a manipulação genética, as técnicas
de reprodução assistida, sobre transplantes e doação de órgãos, sobre o mundo das drogas, sobre
saúde, sentido da doença e do sofrimento, sobre a morte e o morrer hoje, sobre o aborto
provocado, a eutanásia, a pena de morte, a violência bélica, terrorística e quotidiana, no contexto
das coordenadas da sociedade atual e à luz do pensamento do magistério da Igreja Católica.

2. Objetivos:
1. Oferecer aos estudantes boa a sólida fundamentação sobre o valor da vida em geral e da vida
humana em particular e sobre a dignidade da pessoa;
2. Colocar os estudantes a par dos principais problemas que hoje envolvem a vida humana e as
respostas oferecidas pela sociedade e pela moral cristã;
3. Despertar nos estudantes o senso crítico sobre muitas práticas realizadas na sociedade
envolvendo a vida e a pessoa humana;
4 Animar vos estudantes a se engajarem, com entusiasmo e ardor na defesa da dignidade da vida e
da pessoa humana e da vida em geral.

3. Métodos Didáticos:
(Acrescentar Estudos dirigidos extraclasse: leituras, pesquisas, seminários, realização de trabalhos
de vários tipos, etc.)
Aulas expositivas;
Trabalhos em grupos
Debates em sala de aula
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Projeção de documentários e filmes;
Leituras complementares
(Pesquisa sobre métodos contraceptivos)

4. Processo de Avaliação:
- Após a 1ª unidade, avaliação sem consulta, em dupla, valendo 20 pontos;
- Após a 2ª unidade, avaliação individual, com consulta, valendo 20 pontos;
- Após a 3ª unidade, avaliação em grupo, com consulta, valendo 20 pontos;
- Após a 4ª unidade, avaliação individual, sem consulta, valendo 40 pontos.

5. Grade Horária do Programa:

Unidades de Ensino

Horas

Introdução geral: os fundamentos éticos e teológicos da dignidade da vida e da
pessoa humana
I- ATENTADOS CONTRA A PRÓPRIA VIDA
1.1. Situações de risco e suicídio
1.2. Eutanásia, distanásia e ortotanásia
1.3. Drogas e fuga dos limites da vida
II- AGRESSÕES CONTRA A VIDA ALHEIA
2.1. Aborto provocado e situações especiais
2.2. Tortura física e moral
2.3. Violência bélica, terrorística e quotidiana
2.4. Pena de morte e mutilação
2.5. Legítima defesa e morte do agressor
2.6. O tráfico humano
2.7. Gênero e violência
III- ALGUNS PRPOBLEMAS DE BIOÉTICA
3.1. Origem, desenvolvimento e objetivos da bioética
3.2. Manipulação genética: possibilidades e critérios
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3.3. Reprodução assistida e dignidade da procriação
3.4. Implantes, transplantes e doação de órgãos
3.5. Saúde e qualidade de vida
IV- SOBRE A DOR, O SOFRIMENTO E A MORTE
4.1. O ser humano frente a dor, o sofrimento e a morte
4.2. Direitos e deveres do paciente
4.3. Por uma morte humanizada

6. Bibliografia:
Básica (3 livros):
BENTO, Luis Antônio – Bioética: desafios éticos no debate contemporâneo, 2008, São Paulo,
Paulinas.
JOÃO PAULO II – Encíclicas Donum Vitae e Evangelium Vitae
JUNGES, José Roque – Boética: perspectiva e desafios, 1999, São Leopoldo, Ed. Unisinos

Complementar (5 livros):
1. AZPITARTI, E. Lopez et alii – Práxis Cristã: opç~so pela vida e pelo amor, 1984, São Paulo,
Paulinas.
2. PESSINI, Leo e BARCHIFONTAINE, C. P. – Problemas atuais de bioética, 1996, São Paulo, Ed.
Loyola e Faculdade São Camilo, 3ª Ed. Revista e Aumentada.
3. FERNANDEZ, Javier Gafo – 10 Palavras chave em bioética, 2000, São paulo, Ed. Paulinas.
4. AA.VV. – Dicionário de Bioética, 2001, Aparecida, Ed. Santuário.
5. MOSER, Antônio – Biotecnologia e Bioética: para onde vamos?, 2004, Petrópolis, Vozes.

Pe. Dejair Roberto de Rossi

Rua Itutinga, 300 | Minas Brasil | Belo Horizonte-MG | 30535-640
Tel 31 3419 2800 | fax 31 3419 2818 | ista@ista.edu.br | www.ista.edu.br

