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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Deontologia Veterinária  Código: DCV029

 Natureza: 

 (X  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (   X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DBC027
Fisiologia Veterinária  Co-requisito:  Modalidade: (   x  ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:

______

 CH Total:15

 CH Semanal: 1

 

Padrão (PD):
15

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Direitos Humanos. Bases filosóficas da moral e ética profissional. Código de ética. Legislac ̧ão profissional. Organizac ̧ão profissional dos
médicos veterinários. Responsabilidade Técnica, Eutanásia e Cirurgias Mutilantes. 

                                                                                                              PROGRAMA

Bases filosóficas da moral e da ética
Código de Ética do Médico Veterinário
Lei que regulamenta a profissão do Médico Veterinário Responsabilidade técnica
Legislac ̧ão que regulamenta a Eutanásia
Legislac ̧ão que regulamenta as Cirurgias mutilantes

 

OBJETIVO GERAL

Capacitar os formandos em Medicina Veterinária para compreender os limites éticos da profissão e a forma como a legislac ̧ão regulamenta
as questões ética.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Demonstrar as situac ̧ões práticas que envolvem a ética na profissão do Médico Veterinário.

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada de maneira remota assíncrona, de modo que os alunos receberão as aulas em formato powerpoint com gravação
de áudio e em vídeo aula postado no youtube. Será criada uma equipe no Teams para trocas de informações, esclarecimentos sobre os temas
e envio de documentos. As aulas serão ministradas ao longo de 10 semanas consecutivas, com carga horária semanal de 1,5 horas. Na sexta
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e décima primeira semana de aula, os alunos deverão entregar um trabalho individual escrito ou no formato de vídeo-aula via e-mail ou via link
de acesso ao youtube, com confirmação de recebimento, que valerá nota e será utilizado para computar a frequência. Todas as conversas
com os alunos serão via equipe Teams e com e-mail do professor: alberton@ufpr.br

As atividades serão distribuídas em dez aulas gravadas, conforme programação abaixo. Todas as aulas serão assíncronas e estarão
disponíveis a partir das 9h das segundas-feiras de cada semana, conforme datas abaixo. Terão dois momentos de entrega dos trabalhos de
avaliação, também descrito no cronograma abaixo.

Dia                            Atividade

03/05/2021     Aula gravada

10/05/2021     Aula gravada

17/05/2021     Aula gravada

24/05/2021     Aula gravada

31/05/2021     Aula gravada

07/06/2021     Aula gravada e Entrega do trabalho 1

14/06/2021     Aula gravada

21/06/2021     Aula gravada

28/06/2021     Aula gravada

05/07/2021     Aula gravada

12/07/2021     Entrega do trabalho 2

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Dois trabalhos escritos  ou em formato de vídeo-aula versando sobre todas as aulas disponibilizadas com pelo menos com 48h de
antecedência da  data de entrega dos trabalhos, que serão em 07/06 e 12/07 de 2021.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

1. Lei 5.517 (Lei que Regulamenta o exercício da Profissão do Médico Veterinário
2. Resoluc ̧ão no 1138, de 16 de dezembro de 2016 - Código de Ética do Médico Veterinário

3. Resoluc ̧ão 877 e 1027 - CFMV - Dispões sobre cirurgias mutilantes

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

1.Resoluc ̧ão CFMV sobre eutanásia

2. Site do CFMV
3. Site do CRMV

4. Resoluc ̧ão 780 do CFMV

5. Demais resoluc ̧ões CFMV

 

 

 

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por GERALDO CAMILO ALBERTON, PROFESSOR
3 GRAU, em 16/04/2021, às 06:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3438789 e
o código CRC B4834B78.
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