SEMINÁRIO TEMÁTICO
BIOÉTICA E BIODIREITO NO CINEMA
Segundas–feiras: 16h50 às 18h30
I - Professora: Ana Virgínia Gabrich
II - Tema Geral: Análise de filmes que abordem temas ligados à bioética e ao biodireito.
III - Objetivos: Identificar como as questões bioéticas e biojurídicas são tratadas pelo cinema.
Analisar se as produções recebem a atenção adequada, se a maneira como os casos analisados
é condizente com a realidade e se as situações jurídicas abordadas são resolvidas de acordo
com a lei.
IV - Temas específicos: Eutanásia, suicídio assistido, genética, gênero, inteligência artificial.
V – Justificativa: O tema se justifica pela sua importância jurídica, ética e social. É fundamental
que o (a) aluno (a) tenha senso crítico ao assistir as produções e saiba problematizar e discutir
com clareza os assuntos abordados.
VI - Metodologia: Aulas expositivas, dinâmicas, análise de filmes e debates em sala. Antes de
cada exibição de filme será ministrada uma aula expositiva sobre o tema tratado, para que o (a)
aluno (a) tenha condições de realizar as análises solicitadas. Após a exibição do filme, serão
realizados debates sobre os temas abordados.
VII - Avaliação: Participação nos debates; produção de texto e apresentação ao longo do
seminário sobre o tema/filme escolhido.
VIII - Carga horária: 18 (dezoito) horas/aula – 01(um) crédito acadêmico.
IX - Cronograma: 11 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias de aula
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06, 13, 20

X – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os
períodos a partir do 2º período.
XI – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2017, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco
reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas
as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XII – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

