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O Programa de Pós-Graduação em Bioética (PPGB) da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, vinculado à Escola Ciências da Vida e à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação, recomendado pela CAPES, abre processo seletivo de estudantes para o segundo 
semestre de 2020.  
 
 O mestrado em bioética do PPGB tem suas aulas preferencialmente de quarta-feira a 
sábado, nos períodos da manhã, tarde e noite e a periodicidade das aulas é quinzenal. 
Usualmente as aulas são presenciais com ofertas de disciplinas nas dependências do Campus de 
Curitiba e Campus de Londrina da PUCPR.  
 
CALENDÁRIO E DATAS DO PROCESSO SELETIVO: 

Inscrição com envio do projeto 01/06/2020 a 24/07/2020 

Entrevistas   30 e 31/07/2020 

Divulgação do resultado 07/08/2020 

Matrículas 13 e 14/2020 

Início das Aulas 27/08/2020 

Total de vagas 30 

 
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
Avaliação do projeto – Eliminatória e classificatória 
Entrevista - Eliminatória e classificatória 
Análise do Currículo Vitae (da Plataforma Lattes) - Classificatória 
 
ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO:  
 
Orientações para o Projeto:  
A qualidade do projeto será o ponto central de avaliação deste processo seletivo. O Projeto deve 
ter entre 10 e 15 páginas e formato A4 com espaçamento 1,5 linhas com fonte Times New 
Roman 12 (a contagem das páginas inclui da capa às referências). Os critérios de avaliação do 
projeto estão explicitados no Anexo I deste edital.  
Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para aprovação 70 (setenta) 
pontos. A pontuação obtida nesta fase terá um peso de 50% na classificação final. 
Não se espera um projeto completo, mas uma proposta de projeto segundo o modelo descrito no 
Anexo II. Incentiva-se o contato prévio com os/as professores/as do programa no sentido de 
aprimorar o projeto e adequá-lo à linha de pesquisa e projeto de pesquisa de professores/as 
orientadores/as do PPGB (Anexo III). Este contato é importante e pode ajudar a definir o 
orientador/a.  



 

 
Referências bibliográficas: Buscar fundamentação teórica que seja pertinente ao tema 
estudado, incluindo sempre referenciais de Bioética. Para facilitar indicamos abaixo links de 
Periódicos de Bioética, que tem seus artigos com livre acesso.  
 
1. REVISTA IBEROAMERICANA DE BIOÉTICA – revista de uma rede de Bioética liderada 
pela Cátedra de Bioética da Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) e o Programa de Pós-
graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba). 
Link: https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana 
 
2. REVISTA BIOÉTICA - Conselho Federal de Medicina (Brasil)   
Link: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica 
 
3. REVISTA COLOMBIANA DE BIOÉTICA – DA Universidad El Bosque (Colombia 
Link: https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB 
 
4 THE BIOETHICS RESEARCH LIBRARY of the Kennedy Institute of Ethics at Georgetown 
University is proud to hold one of the world’s most comprehensive digital and physical 
collections of bioethics journals. 
Link: https://bioethics.georgetown.edu/bioethics-journals/ 
 
5. Revista LATINOAMERICANA DE BIOÉTICA 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/issue/archive 
 
6. REVISTA BRASILEIRA DE BIOÉTICA 
https://periodicos.unb.br/index.php/rbb 
 
Entrevista:  
Nesta etapa eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima para aprovação 70 (setenta) 
pontos. O/a candidato/a deve expressar domínio do projeto apresentado, além de falar de suas 
motivações, condições e disponibilidade para fazer o mestrado em bioética. Os critérios de 
avaliação estão descritos no Anexo IV deste edital. A pontuação obtida nesta fase terá um peso 
de 20% na classificação final. 
 
Análise do Currículo Vitae (da Plataforma Lattes):  
Os itens analisados nesta etapa classificatória serão a produção científica comprovada e a 
formação acadêmica. Serão consideradas as produções científicas dos últimos cinco anos. Os 
critérios de avaliação estão descritos no Anexo V deste edital. A pontuação obtida nesta fase 
terá um peso de 30% na classificação final. 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  
·  Fazer sua inscrição via Internet pelo site:  
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/ 
·  Uma foto 3x4 recente (anexar on-line)  
·  Cópia do RG, CPF e Título de Eleitor (anexar on-line)  
·  Diploma da graduação reconhecido pelo MEC frente e verso autenticado (anexar on-
line)  
·  Histórico da graduação (anexar on-line)  
·  Pré-projeto de pesquisa com inserção numa das Linhas de Pesquisa (anexar on-line)  
·  Curriculum Lattes – documentado (Cópia/declarações/certificados das produções 
declaradas no Lattes) www.cnpq.br.  
·  Comprovante de suficiência em Inglês: este documento pode ser entregue no prazo de 
até um ano após a matrícula.  
Orientações sobre documentação:  

https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RCB
https://bioethics.georgetown.edu/
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rlbi/issue/archive
https://periodicos.unb.br/index.php/rbb
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/


 

·  Toda documentação deverá ser anexada on-line: https://www.pucpr.br/escola-de-
ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/ 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
·  Outras informações encontram-se disponíveis na página do curso: 
https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/ 
 
INVESTIMENTO - Consultar os valores no site.  

 
OBSERVAÇÃO 
Não caberão recursos às decisões da Comissão do Processo de Seleção do Programa de Pós-
Graduação em Bioética. 
 
Curitiba, 08 de abril de 2020  

 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioética. 

 
Anexo I: Critérios de avaliação do projeto de pesquisa. 
 

Itens de avaliação Pontuação (máximo 
de 100 pontos) 

Introdução   Até 10 pontos 
Resumo  Até 10 pontos 
Relação do projeto com uma linha de pesquisa do PPGB e com um 
projeto de pesquisa do PPGB 

Até 10 pontos 

Problema Até 10 pontos 
Justificativa Até 10 pontos 
Objetivo Até 10 pontos 
Referencial teórico Até 30 pontos 
Estrutura do projeto (quanto à formatação, número de páginas e de 
referências) 

Até 10 pontos 

 
 
Anexo II: Orientações para o projeto de pesquisa. 
 

TÍTULO DO PROJETO: 
NOME DO ALUNO:  
DOCENTE DO PPGB CONTACTADO (SE HOUVER): 
LINHA DE PESQUISA DO PPGB:  
(   ) Bioética, Humanização e Cuidados Paliativos; 
(   ) Bioética, Ciência e Sociedade 
RESUMO: Até 200 palavras  
 
1 INTRODUÇAO 
O texto da introdução deve ser breve e conter a apresentação do tema, conectados a 
uma das linhas de pesquisa do PPGB, assim como algum projeto de pesquisa dos/das 
professores/as orientadores/as do Programa (projetos de pesquisa descritos no Anexo 
III deste edital). 

https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado-doutorado/bioetica/


 

 
2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 
PROBLEMA Informe a questão problema do projeto de pesquisa (em forma de 
pergunta).  
JUSTIFICATIVA A justificativa deve conter os antecedentes científicos e dados que 
justifiquem a pesquisa (respondendo o problema).  

 
3 OBJETIVO GERAL: Descreva o objetivo geral do projeto. Lembrando que este 
deve  ser apresentado com clareza explicitando aquilo que se pretende obter pela 
pesquisa.  

 
4 REFERENCIAL TEÓRICO: Apresentar um texto utilizando fontes científicas, 
incluindo referenciais da Bioética para embasar o suporte teórico. Neste item você deve 
escrever sobre a teoria já investigada que nortearão seu projeto. Colocar os principais 
autores e fontes pesquisadas para encontrá-los.  
 
REFERENCIAS: Utilizar de 10 a 25 referências na elaboração do projeto. Liste todas 
as referências citadas no projeto, seguindo as normas da ABNT.  
Exemplos: 
SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em 
negrito: subtítulo sem negrito. Edição. Local: Editora, ano. Xx p. 
SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, 
Nome do autor. Título do livro em negrito. Edição. Local: Editora, ano. Xx p 
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista em negrito, 
Cidade, v.00, n.11, p.111-222, jan. 2019.  
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista em negrito, 
Cidade, v.00, n.11, p.111-222, jan. 2011. Disponível em: <www.xxxxxx.yyyy>. 
Acesso em: 12 jan. 2020. 
NOME DO SITE. Título. Disponível em: <www.xxxxxx.yyyy>. Acesso em: 12 jan. 
2020. 

 
 

Anexo III: Projetos de Pesquisa do PPGB  
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOÉTICA 
PROJETOS DE PESQUISA – 2020 

 
PROJETO: BIOÉTICA AMBIENTAL e BEM ESTAR ANIMAL 

• MARTA LUCIANE FISCHER (Responsável)  
• ANOR SGANZERLA 

Descrição: O avanço tecnológico, econômico e cultural do ser humano promoveu o seu 
distanciamento da natureza. Embora essa estratégia de sobrevivência tenha propiciado a uma 
espécie animal possibilidades infinitamente mais aprimoradas, o resultado não tem sido 
benéfico em todos os segmentos, resultando em dilemas morais. Assim, a retomada de valores 
éticos que norteiam a conduta do ser humano, na busca de restabelecer um convívio 
harmonioso com a natureza e ampliar os horizontes do discurso ético para além da esfera 
humana é fundamental para que todas as espécies em presentes e futuras gerações tenham o 
direito de disfrutar de um meio ambiente, a fim de proteger a vida e toda biosfera. Ao se 
pesquisar a ética e a bioética ambiental, procura-se despertar em cada cidadão o esforço em 
superar o antropocentrismo, conduzindo a compreensão do certo e errado. Deve-se considerar 
que as condutas ambientais praticadas até então, as práticas culturalmente enraizadas, o 
excesso de informação e as tentativas de sensibilização não tem sido o suficientes, sendo 
necessário reeducar, papel importantíssimo atribuído à educação ambiental. A grande mudança 
apontada por Hans Jonas na atualidade é que o homem, com o novo poder da técnica moderna, 



 

a qual deixou de ser compreendida apenas como um instrumento e passou a ser considerada 
um movimento e um poder autônomo, tornou-se capaz de modificar a essência de todo o reino 
da vida. Desta forma, a Bioética ambiental ressurge no cenário científico na busca de um novo 
olhar sobre a relação do homem diante da vulnerabilidade da natureza. Para alcançar esses 
resultados pretende-se realizar estudos quanto a percepção ambiental de diferentes parcelas da 
sociedade e a sua percepção como coautores de mudanças urgentes e necessárias, na busca da 
fundamentação ética que permeia essa relação. A inclusão da vida extra-humana ao mundo da 
ética, mais do que propor uma “naturalização” da ética ou mesmo o fim do especismo, tem o 
desafio de superar o forte dualismo presente na cultura ocidental, seja em relação do homem 
com a natureza, do homem com Deus ou do próprio homem com ele mesmo. A busca dessa 
unidade e de uma reconstrução harmônica exigirá do homem um novo convívio, pois como 
parte e fruto da natureza, a sua relação deve ser dar no sentido de viver-com a biosfera e não 
em querer submetê-la a um viver-sob a dominação e o constrangimento humanos com o 
auxílio do poder tecnocientífico. Também pretende-se levantar a reflexão e buscar soluções 
consensuais e justas por meio da aplicação do método Bioética para questões emergentes como 
fatores desencadeadores de problemas vinculados à ecologia urbana, pragas urbanas, poluição, 
parques urbanos, crise hídrica bem como, subsidiar e propor metodologias de ação e avaliação 
que visem estimular mudanças de conduta e que encaminhem estudantes e diferentes 
profissionais a se mobilizarem em prol da retomada dos valores ambientais.  
Palavras-chave: Bioética ambiental, educação ambiental, sustentabilidade. 
   
PROJETO: BIOÉTICA CLÍNICA E INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA 

• JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA (Responsável),  
• CARLA CORRADI PERINI  
• MARIO ANTONIO SANCHES 
• THIAGO ROCHA DA CUNHA 

Descrição: As novas possibilidades de intervenção terapêutica – cirúrgicas, químicas, de 
imagens e outras - crescendo em ritmo acelerado nas últimas décadas, exigem dos profissionais 
de saúde um contínuo processo de avaliação ética, social e política de tais intervenções. Este 
projeto de pesquisa, portanto, com o foco na bioética clínica, versa sobre: a) os elementos que 
precisam fazer parte da deliberação para a tomada de decisão nos contextos de intervenção 
terapêutica; b) metodologias de análise de conflitos éticos que surgem frente às possibilidades 
de intervenção terapêutica; c) incorporação de elementos sociais, culturais e políticos na análise 
de conflitos envolvendo a intervenção terapêutica; d) propostas de adequação das estruturas de 
assistência em saúde para promoção da deliberação ética entre as partes envolvidas no processo 
terapêutico.  
Palavras-chave: Bioética clínica. Intervenção terapêutica. Conflitos éticos. Deliberação.  

 
 
PROJETO: BIOÉTICA E CUIDADOS PALIATIVOS  

• MARY RUTE GOMES ESPERANDIO (Responsável) 
• CARLA CORRADI PERINI  
• JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA 
• WALDIR SOUZA 

Descrição: Com a intensidade de recursos biotecnológicos que possibilitam, por exemplo, 
aumento da longevidade da população, bem como o prolongamento do processo de morrer, há 
necessidade de uma nova postura na assistência em saúde. No caso de pacientes e suas famílias 
que enfrentam problemas relacionados a doenças que ameaçam à vida, deve-se dar ênfase à 
qualidade da vida que ainda pode ser vivida, entendendo a morte como um evento natural e 
compreendendo que o sofrimento e a dor não estão apenas no plano biológico, mas também no 
plano psicossocial e espiritual - esta é a filosofia dos cuidados paliativos. Dada a complexidade 
teórica e prática dos cuidados paliativos, ainda há muito a ser explorado e debatido. Assim, o 
foco deste projeto está nas questões envolvidas no cuidado e acompanhamento daqueles que se 



 

defrontam com doenças ameaçadoras à vida, no processo de morrer e nos conflitos éticos que 
derivam do contexto de cuidados paliativos.  
Palavras-chave: Bioética clínica. Cuidados paliativos. Qualidade de vida  

 

PROJETO: BIOÉTICA E EDUCAÇÃO.  
• VALQUIRIA ELITA RENK (Responsável) 
• ANOR SGANZERLA 
• MARTA LUCIANE FISCHER 

Descrição: O diálogo teórico entre a Bioética e a Educação, se efetiva na pesquisa e na análise 
interdisciplinar dos processos formativos, das metodologias de ensino/aprendizagem, das 
políticas e da cultura educacional. A contribuição da Educação nesta Linha de Pesquisa é 
proporcionar a reflexão sobre os processos educativos (formais e informais) nas diversas áreas 
do conhecimento que implicam na formação ética e bioética dos sujeitos. A instituição escolar é 
um espaço de formação cidadã e ética e suas práticas educacionais revelam as formas de 
resistência/incorporação do conhecimento científico, as relações de poder e as políticas 
públicas. Os objetivos são: Analisar como os avanços científicos nas diversas áreas têm 
impactado o campo da educação e na organização/reorganização dos saberes; Analisar como as 
políticas de educação voltadas à cidadania, diversidade cultural, multiculturalismo, inclusão 
social e escolar, humanização, ética e outras têm sido formuladas e executadas nos espaços 
educacionais; Analisar como os processos formais e informais de ensino e aprendizagem na área 
da saúde consideram os elementos culturais, o contexto social e as práticas sociais dos sujeitos 
envolvidos; Analisar a formação para a humanização e a ética na formação universitária na área 
da saúde e investigar a formação em Bioética em diferentes instituições de ensino.  
Palavras-chave: Educação; Bioética; Interdisciplinaridade; Políticas educacionais  

 
PROJETO: BIOÉTICA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS.  

• THIAGO ROCHA DA CUNHA (Responsável) 
• ALBERTO PAULO NETO  
• CARLA CORRADI PERINI  
• CAROLINE FILLA ROSANELI  
• MARIO ANTONIO SANCHES  

Descrição: Considerando a relação interdisciplinar entre humanidades e ciências da vida como 
um dos alicerces da bioética, este projeto pretende contribuir com este campo de estudo com 
vistas à melhor compreensão de conflitos éticos identificados no hodierno processo de 
planetarização das relações humanas nas diferentes esferas, sociais, econômicas, políticas, 
religiosas, culturais e de saúde. Para tanto, desde uma perspectiva crítica e à luz da Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos estuda-se contextos, práticas e situações que 
expõem as pessoas a maior vulnerabilidade.  
Palavras-chave: bioética; saúde; direitos humanos; políticas públicas; diversidades.  

 
PROJETO: PROJETO: CIDADES INTELIGENTES PARA QUEM? BIOÉTICA, 
CIDADANIA E INCLUSÃO 

• MÁRIO ANTONIO SANCHES (Responsável) 
• MARTA LUCIANE FISCHER 

Descrição: Este projeto se situa como uma proposta inovadora na área da Bioética, uma vez que 
intenciona articular diversas frentes e áreas de estudo que transpõe a abordagem teórica em prol 
de investigar questões de inserção social, sistemas e situações  que levam à exclusão de pessoas 
ou grupos vulneráveis no espaço urbano. A sinergia da perspectiva de bioética com o esforço 
em construir e pensar Smart Cities abarca questões envolvendo o desenvolvimento sustentável, 
integração de tecnologias de informação, automação até a conectividade entre grupos e pessoas. 
A pesquisa em Bioética agrega as intervenções contemporâneas de buscas de alternativas para 
melhor qualidade de vida nas cidades. Como campo de estudo de natureza dialogante, mediador, 
deliberativo, a Bioética propicia a identificação de argumentos e valores de agentes e pacientes 



 

morais na intermediação de soluções justas e factíveis que visem a promoção da vida e do bem 
comum. Assim o projeto se abre para estudos críticos da realidade social no espaço urbano: 
cidadania, sustentabilidade social e ambiental, identificação de processos de inclusão/exclusão, 
protagonismo social, entre outros.  
Palavras-chave: Cidades inteligentes; Bioética; Inclusão; Sustentabilidade; protagonismo social.  
 
PROJETO: ÉTICA, CIÊNCIA E BIOTECNOLOGIA.  

• ANOR SGANZERLA (Responsável) 
• ALBERTO PAULO NETO  
• JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA 

Descrição: O presente projeto discute as bases da ética e da ciência, frente a velocidade, a 
extensão e a abundância de possibilidades científicas e tecnológicas principalmente no campo 
das biotecnologias. Essas novas possibilidades exigem um diálogo aberto para além das 
fronteiras locais e das ciências particulares, de modo a perceber com clareza o verdadeiro 
significado da ciência em sociedade. Embora o auxílio da ciência seja cotidiano em nossa vida, 
e os avanços da técnica necessários para a nossa sobrevivência, é preciso questionar como o 
conhecimento produzido pode auxiliar no bem-estar da humanidade, sem exclusões 
injustificáveis e nem desequilíbrios ecológicos. As expectativas em torno dos avanços das 
biotecnologias são muitas, principalmente no que se refere a melhoria da qualidade de vida, no 
alívio da dor, na superação das limitações humanas através do aprimoramento do genético 
humano. Essas possibilidades têm fortes implicações sociais, éticas, antropológicas e 
ambientais, que impactam na reprodução humana, no planejamento da parentalidade, nos 
conceitos de liberdade e autonomia, entre outros, o que faz aumentar a responsabilidade da 
ação.  
Palavra-chave: Ética – Ciência – Bioética - Biotecnologias   
 
PROJETO: FAMILIA E PARENTALIDADE  

• MARIO ANTONIO SANCHES (Responsável) 
• MARTA LUCIANE FISCHER 

Descrição: Quando falamos de planejamento da parentalidade, ou ‘projeto de parentalidade’ 
nos situamos no contexto do que usualmente de define como planejamento familiar. No entanto, 
há uma diferença de ênfase e de foco. Quando se fala de planejamento familiar se enfatiza a 
instituição familiar e o foco de ação de quem planeja é o acesso ou não aos métodos de 
contracepção, por sua vez o planejamento da parentalidade tem como foco o acolhimento da 
criança. Há um crescimento da consciência da necessidade do planejamento familiar, no entanto 
a visão de parentalidade responsável e os seus desdobramentos na qualidade de acolhimento e 
vida de filhos planejados ou não, é ainda pequena. No contexto de uma sociedade secular os 
projetos de parentalidade podem ter diferentes conteúdos e métodos, mas necessariamente 
demonstram um padrão ético diferenciado, pois exige uma tomada de consciência dos processos 
que envolvem a reprodução humana, e significa a superação do ‘ter filhos sem pensar no 
assunto’. O projeto promove revisão bibliográfica dos temas relacionados com Planejamento 
familiar e pesquisa de campo com a aplicação do instrumento de pesquisa Planejamento da 
Parentalidade no Contexto da Bioética. Palavras-chave: Família, parentalidade, planejamento 
familiar.   
 
PROJETO: HUMANIZAÇÃO E CUIDADO INTEGRAL EM SAÚDE  

• CARLA CORRADI PERINI (Responsável) 
• MARY RUTE GOMES ESPERANDIO 
• WALDIR SOUZA   

Descrição: No contexto atual de assistência em saúde faz-se necessário o desenvolvimento de 
competência humana e relacional nas práticas de assistência em saúde - o que chamamos de 
humanização do cuidado. O cuidado em saúde deve considerar a construção de trocas solidárias 
e comprometidas com a produção de saúde, e também de laços de cidadania, olhando cada 



 

sujeito em sua integralidade e como sujeito de um processo coletivo cuja dignidade deve ser 
sempre preservada. O respeito e a preservação de sua dignidade perpassam pelo seu direito e 
garantia de acesso ao uso democrático dos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico 
e tecnológico disponíveis, de acordo com as suas necessidades, considerando as dimensões 
biológica, psicossocial e espiritual. Neste sentido, o presente projeto busca discutir sobre a 
humanização nas várias faces do processo saúde-doença-cuidado e estudar as variáveis 
intersubjetivas que permeiam atitudes, ações e tomadas de decisões dos profissionais de saúde.  
Palavras-chave: Humanização da Assistência em Saúde. Integralidade em Saúde. Assistência 
espiritual.  

 
PROJETO: TITULARIDADE, VIDA E SAÚDE: O SER HUMANO E O 
AMBIENTESOCIOECONOMICO EM DESENVOLVIMENTO.  

• JUSSARA MARIA LEAL DE MEIRELLES (Responsável) 
Descrição: O projeto desenvolve análise crítica das noções tradicionais de titularidade sobre o 
corpo humano, o direito à vida e a proteção à saúde, sob a perspectiva da proteção do ser 
humano em sua dignidade. Em tal medida, realiza reflexões sobre o ambiente socioeconômico 
em constante desenvolvimento, sob a perspectiva das consequências que já se evidenciam na 
saúde humana e em várias categorias jurídicas tradicionais. Busca demonstrar, igualmente, os 
parâmetros jurídicos que norteiam as inovações biomédicas e biotecnológicas, tanto no que 
tange às pesquisas quanto no que diz respeito às diversas medidas terapêuticas que envolvam os 
seres humanos, direta ou indiretamente.  
Palavras-chave: Ser humano; Direito; Bioética; Titularidade; Saúde; Economia  
 

Anexo IV: Critérios de avaliação utilizados na entrevista. 
 

 
 
Anexo V: Critérios de avaliação para análise do currículo. 

 
Título Pontuação 

Especialização (lato sensu)  05 pontos (máximo de 30 pontos) 
Especialização (lato sensu) em Bioética  20 pontos  
Segunda graduação  05 pontos (máximo de 10 pontos) 
Mestrado 20 pontos 
Doutorado 20 pontos 
Iniciação científica (por ano) 05 pontos (máximo de 15 pontos) 
Curso de extensão em Bioética (no mínimo 
12h) 

02 pontos para cada 12h (máximo de 10 
pontos) 

Resumo em anais de eventos  02 pontos (máximo de 10 pontos) 
Artigo publicado em revista não indexada 02 pontos (máximo de 10 pontos) 
Artigo publicado em revista qualis até B3 05 pontos (máximo de 20 pontos) 
Artigo publicado em revista qualis B2 ou 
acima  

15 pontos (máximo de 30 pontos) 

Capítulo de livro 05 pontos (máximo de 20 pontos) 
Livro  15 pontos (máximo de 30 pontos) 
 

Itens de Avaliação Pontuação (máximo de 100 pontos) 
Domínio do projeto de pesquisa Até 50 pontos 
Motivação e interesse  Até 20 pontos 
Disponibilidade de tempo Até 30 pontos 


