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Ementa
Teoria dos valores. Ética e Moral. Ética profissional. Liberdade e necessidade. Principais concepções éticas. Problemas ético-sociais. Ética e Cidadania. A
Ética codificada na enfermagem. A Bioética e a responsabilidade com os serviços de saúde. Estudo da legislação que regulamenta a assistência e o ensino de
enfermagem no Brasil. A dimensão ética do trabalho de enfermagem. A organização dos trabalhadores de enfermagem e articulação com os demais
trabalhadores para fazer frente a crise de legitimidade pela qual passam a enfermagem e a sociedade brasileira. Mudanças legais para atender à concepção da
enfermagem como prática social.

Objetivo
O componente curricular construirá saberes e práticas que possibilitarão aos discentes:
Conhecer a construção histórica das principais concepções éticas que embasam o trabalho da enfermagem;
Identificar os principais problemas ético-sociais e seus determinantes;
Compreender a ética enquanto instrumento de trabalho da saúde/enfermagem;
Compreender a concepção da enfermagem enquanto prática social;
Discutir questões relacionadas com a ética, a moral e a bioética;
Refletir sobre a lógica que orienta a definição da legislação que regulamenta o ensino e o trabalho da enfermagem;
Compreender a dimensão ética do trabalho da enfermagem;
Compreender a organização dos trabalhadores de enfermagem e sua articulação com os demais trabalhadores para fazer frente a crise de legitimidade pela
qual passa a enfermagem;
Produzir conhecimento relativos à ética e a bioética que objetivem a qualificação do trabalho da saúde/enfermagem na perspectiva da cidadania;
Respeitar o código de ética, os valores políticos e os atos normativos da profissão.

Conteúdo
UNIDADE I: Ética e Bioética
1. Construção Histórica do Pensamento Ético:
Ética Antiga e Medieval;
Ética Moderna e Contemporânea.
2. Ética e Cidadania.
3. Bioética: Concepção; Princípios; Questões Atuais

UNIDADE II: A organização política da enfermagem e os desdobramentos no exercício profissional

1. Entidades representativas da enfermagem: COFEN/COREN, ABEN, Sindicatos e grupos organizados da categoria
2. Legislação que regulamenta o trabalho da enfermagem: Lei nº 5.905/73, Lei nº 7.498/86, Decreto nº 94.406/87, código de Ética dos Trabalhadores da
Enfermagem;
3. A Dimensão Ética do Trabalho da Enfermagem.

UNIDADE III: Ensino de ética na enfermagem do Brasil

1. Lógica que orienta o ensino de ética na enfermagem do Brasil;
2. Diretrizes Gerais dos Seminários Nacionais para o Ensino de Ética na Enfermagem;
3. O ensino de Ética na FAEN/UERN.

Metodologia
O processo terá como ponto de partida e de chegada a realidade concreta do aluno e da produção dos serviços de saúde de Mossoró-RN, oportunidade em
que o aluno refletirá sobre essa realidade tomando por base alguns autores, referidos posteriormente.
Serão utilizadas diversas estratégias pedagógicas como leitura e discussão de textos, aulas dialogadas, captações da realidade, seminários, grupo focal, entre
outros.
1. Força de Trabalho: docentes qualificados na área, força de trabalho da área administrativa da FAEN/UERN, discentes do 5º período, Gestão da Saúde do
Município de Mossoró-RN, Serviços de Saúde, Movimentos Sociais (ABEN, COREN, SINDSAÚDE, SINDSERP) e Usuários.

2. Infra-estrutura: salas de aula, multimídia, vídeo, DVD, televisão, gravador.

Procedimentos
Será do processo considerando o movimento prático-teórico-prático possibilitado pelos docentes no qual teremos momentos de recortes, considerando a
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aproximação e o aprofundamento que o discente terá com os saberes e práticas necessários para:
Conhecer a construção histórica das principais concepções éticas que embasam o trabalho da enfermagem;
Identificar os principais problemas ético-sociais e seus determinantes;
Compreender a ética enquanto instrumento de trabalho da saúde/enfermagem;
Compreender a concepção da enfermagem enquanto prática social;
Discutir questões relacionadas com a ética, a moral e a bioética;
Refletir sobre a lógica que orienta a definição da legislação que regulamenta o ensino e o trabalho da enfermagem;
Compreender a dimensão ética do trabalho da enfermagem;
Compreender a organização dos trabalhadores de enfermagem e sua articulação com os demais trabalhadores para fazer frente a crise de legitimidade pela
qual passa a enfermagem;
Produzir conhecimento relativos à ética e a bioética que objetivem a qualificação do trabalho da saúde/enfermagem na perspectiva da cidadania;
Respeitar o código de ética, os valores políticos e os atos normativos da profissão
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