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Período: 2013.2

Carga Horária: 40h Turma: 2013.1

Docente Responsável: Salomão Cambuí de Figueiredo

EMENTA

Bases  filosóficas  e  históricas  da  moral  e  ética  profissional.  Deontologia  e  ética
profissional.  Legislação  e  organização  profissional  da  classe.  Estudar  e  avaliar  a
fundamentação  da  ética  geral,  particularmente  com  referência  ao  exercício  da  Medicina
Veterinária  e  inserção  da  ação  profissional  no  contexto  histórico-social;  organização  da
categoria; Leis ambientais e Bem estar animal.

OBJETIVOS

Geral

A Dentologia é uma filosofia que faz parte da filosofia moral  contemporânea e sua
origem significa, em grego, ciência do dever e da obrigação. Teoria sobre as escolhas dos
indivíduos, que são moralmente necessárias e serve para nortear o que realmente deve ser
feito. O termo foi criado no ano de 1834, pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, para falar sobre
o ramo da ética em que o objeto de estudo são os fundamentos do dever e das normas,
também conhecida como "Teoria do Dever".  Já a Bioética é uma ética aplicada, chamada
também de “ética prática”, que visa “dar conta” dos conflitos e controvérsias morais implicados
pelas práticas no âmbito das Ciências da Vida e da Saúde do ponto de vista de algum sistema
de valores (chamado também de “ética”).

A  disciplina  de  Deontologia  e  Bioética  visa  fornecer  ao  estudante  de  Medicina
Veterinária as bases para a compreensão da legislação e organização profissional da classe,
valorizar o exercício da Medicina Veterinária, conhecer e avaliar a fundamentação da ética
geral, conhecer e compreender as leis que regem o meio ambiente e a bioética e bem estar
animal. 

Específicos
- Estimular o aluno no processo de amadurecimento intelectual que possibilite a compreensão
e avaliação da sua importância profissional no contexto histórico-social.
-  Favorecer  a  compreensão  dos  direitos  e  deveres  que  regem  o  exercício  da  medicina
veterinária.

1



IFPB – CAMPUS SOUSA

Conteúdo Programático 

- Histórico da Medicina Veterinária no Brasil e no Mundo.
-  Ética e ética profissional:  teses fundamentais,  ética e moral,  traços essenciais da moral,
estágios da evolução da ética, Morais Deontológicas ou do Dever ou da Lei, 
- 1ª e 2 ª Regulamentações da profissão.
- Código de deontologia e de ética profissional.
- Bem estar animal: Lida Gentil ou Manejo Humanitário 
- Histórico da Sanidade Animal no Brasil.
- Histórico da inspeção de produtos de origem animal no Brasil.

Metodologia de Ensino 

Aulas expositoras e dialogadas. Estudos individuais e em grupos. Relato de experiências.
Quadro-negro, multimídia. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Na avaliação do discente será observado a sua freqüência e pontualidade, a participação e
envolvimento nas aulas, habilidade na execução das atividades em sala de aula  (domínio de
conteúdo; pertinência e clareza de informações/argumentações; objetividade; concatenação
de  idéias;  capacidade  de  síntese  e  senso  crítico),  bem  como  o  desempenho  na  prova
individual e escrita. Serão aplicadas avaliações teóricas ao final de cada assunto dado durante
o decorrer do período letivo. As notas serão expressas em escala de 0 a 100, considerando-se
aprovado na disciplina o(a) discente que obtiver média semestral igual ou superior a 70, com
frequência igual ou superior a 75%. Terá direito a avaliação final o(a) discente que obtiver
média semestral igual ou superior a 40 e inferior a 70, com frequência igual ou superior a 75%,
considerando-se aprovado aquele(a) que obtiver média final maior ou igual a 50.

BIBLIOGRAFIA

REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRMV-SP, Código de Deontologia e de Ética Profissional: Médico Veterinário e Zootécnico,
São Paulo, 1992.

REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Evolução da profissão, ano 5, n. 15.
DUBOIS, R.; MELLO, M. T.; HATSCHBACH, P. I. H. Trajetória de 80 anos, Sociedade Brasileira

de Medicina Veterinária, Ideal, 2001, Brasilia, 260p.
ALCOCK,  John.  Comportamento  animal:  uma abordagem evolutiva.  Porto  Alegre:  Artmed,

2011
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CRONOGRAMA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO

Introdução à Deontologia, Conceitos sobre Moral e Ética

Bem-estar Animal

Bem-estar Animal

Código de Ética

Código de Ética

Código de Ética – debate entre grupos

Histórico da inspeção de produtos de origem animal no Brasil

Perfil do Médico Veterinário

Avaliação sobre Introdução à Deontologia, Moral e Ética e o Conduta Profissional

Histórico da Sanidade Animal

Seminário Individual sobre artigos do CFMV

Seminário Individual sobre artigos do CFMV

Seminário Individual sobre artigos do CFMV

Seminário Individual sobre artigos do CFMV

Seminário Individual sobre artigos do CFMV

Sousa-PB, 28/10/2013

_____________________________________________
Prof° Salomão Cambuí de Figueiredo

APROVAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO
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