
 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico Turma 2020 – 

3º Trimestre - ERE 
 

DISCIPLINA: TESC III - BIOÉTICA  (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS  - N. VAGAS - 05) 
OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. João Beccon de Almeida Neto    CRÉDITOS: 02 créditos 
DIA: Segunda-feira HORÁRIO: 14 às 15h 
INÍCIO: 19/10/2020 TÉRMINO: A confirmar  

EMENTA:  
 

 

Considerando o entendimento tradicional da Bioética como um campo 
multidisciplinar e/ou interdisciplinar de pesquisa e formação; e 
considerando o desenvolvimento fomentado pela bioética no decorrer das 
últimas décadas, com a ampliação de temas que a mesma passou a 
envolver, bem como na própria mudança de paradigma que vem 
sofrendo, questiona-se se este entendimento ainda persiste. 
Especificamente, a presente disciplina procura abordar o quanto a 
bioética se apresenta hoje de forma transdisciplinar e sua relação com os 
próprios atores do campo, nomeadamente na própria disputa dos 
espaços discursivos e sua relação com o campo. O referencial de 
Bourdieu é utilizado para análise das disputas discursivas sobre a 
reprodução de agenciamentos que de alguma forma não contribuem para 
consolidação do campo. A disciplina tem como objetivo (re)pensar sobre 
a micropolítica do conhecimento em bioética. Pela própria complexidade 
que o núcleo de saberes e práticas que a Bioética toma corpo, apresenta-
se imperioso o fomento à formação profissional com mais potenciais 
transdisciplinares, que podem ser estimulados a partir de profissionais 
que saibam trabalhar melhor com as linhas de fuga, desenvolvendo 
lógicas muito próprias, formados a partir do próprio sujeito que opera o 
sistema produtivo, que acaba sendo potencialmente capaz de encontrar 
novos territórios de significações. 

 
ERE – Ensino Remoto Emergencial  
 

 
 
 

DISCIPLINA: 
APLICAÇÕES DE MODELOS DE DECISÃO EM ECONOMIA DA SAÚDE 
(HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – N. VAGAS  - 05) 
 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Alfredo Chaoubah   CRÉDITOS: 02 créditos 
DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 14 às 15h 
INÍCIO: 22/10/2020 TÉRMINO: A confirmar 

EMENTA: 

Apresentar os conceitos de Economia da Saúde e os principais modelos de 
decisão em avaliação econômica. 
 
ERE – Ensino Remoto Emergencial  

 
 
 
 
 



 
 


