
facasc

1. Justificativa do curso

3. Destinatários do Curso (público)

6. Carga Horária

7. Inscrições

4. Modalidade

5.  Disciplinas do Curso

Pós-Graduação
em Bioética
Lato Sensu
Ciências Humanas - Teologia / Ciências da Saúde

2. Objetivo

Cresce em nossos dias, a consciência de que 
necessitamos de uma “ética da vida”, ou seja, 
de uma Bioética. Isto se faz sentir quando nos 
colocamos diante do valor da vida humana, bem 
como quando nos deparamos com o valor de 
todas as formas de vida sobre a face da terra. 
Abre-se assim, dentro da Ética, um novo campo, 
o da bioética, com abrangência inter-multi-trans-
disciplinar, gerando um conhecimento aplicável 
às mais diversas profissões, áreas de 
conhecimento, especialmente as da saúde e
do cuidado integral da vida. Os campos da Ética
Cristã e/ou da Teologia Moral abrem igualmente 
espaço para acolher este novo campo teórico-
prático.

Capacitar profissionais/especialistas de 
diferentes áreas de atuação/saber para que 
possam enfrentar, num ambiente inter-multi-
transdisciplinar, os dilemas éticos e os desafios 
trazidos pelo avanço das ciências e das
biotecnologias, pelas questões advindas do 
cotidiano da vida das pessoas e das 
comunidades e pelos crescentes desafios 
no âmbito da ecologia.

- Pessoas vinculadas por formação, prática 
  ou interesse às ciências humanas e sociais;
- Lideranças comunitárias e de movimentos 
  de evangelização das comunidades eclesiais;
- Pessoas vinculadas ao campo da saúde 
  por aptidão, serviço ou formação acadêmica;
- Presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, 
  seminaristas e agentes de pastoral; 
- Público em geral interessado em aprofundar-se 
  no conhecimento, na pesquisa e na prática 
  da ciência Bioética.

12. Bioética VII: Sociedade e vida cristã: 
 Doutrina Social da Igreja
13. Bioética VIII: Direitos Humanos 
 e Fundamentais
14. Bioética IX: A Bioética interventiva, 
crítica  e socialmente comprometida
15. Metodologia da Pesquisa Científica 
16. Seminário de Pesquisa em Bioética

01. Introdução à Ética
02. Paradigmas éticos na História da Filosofia
03. Fundamentação antropológica da Bioética
04. Filosofia da Ciência
05. Bioética I: Introdução à Bioética
06. A Teologia Moral e as questões emergentes 
da atualidade
07. Bioética II: Questões de fronteira do saber
08. Bioética III: Questões do cotidiano, saúde 
pública e cidadania.
09. Bioética IV: Biotecnologias
10. Bioética V: Desafio ecológico
11. Bioética VI: Início e final da vida humana

A carga horária total do curso será de 360h

Aulas nas sextas-feiras - das 19h às 22h
Aos sábados das 8h às 13h

Ao término de cada disciplina haverá 
uma pausa de uma semana

Prazo de inscrições: 
01/12/ 2022 até 31/1/2023 pelo site: 
facasc.edu.br/PosGraduacao
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1ª Módulo I - 17/02 a 03/06/2023
2ª Módulo II - 04/08 a 09/12/2023
3ª Módulo III - 16/02 a 15/07/2024



Pós-Graduação
em Bioética
Lato Sensu

                                  Início do curso: 
 17 de fevereiro de 2023

Ciências Humanas - Teologia / Ciências da Saúde
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FACULDADE CATÓLICA DE SANTA CATARINA

             

  Coordenador do Curso: 
Dr. Nilo Agostini

Faculdade Católica de Santa Catarina 
(FACASC)

Rua: Dep. Antônio Edu Vieira, 1524
Pantanal |  Florianópolis - SC

Contato: (48) 3234-0400 - Ramal 201
secretaria.pos@facasc.edu.br

Secretaria do Programa 
Pós-Graduação da FACASC

Contato: (47) 99709-0007
nilo.agostini@gmail.com

12. Contatos

11. Local do Curso 8. Investimento Financeiro

 Mensalidades: R$ 229,00 

 (18 mensalidades)

9. Documentação para Matrícula

10. Vagas

Fotocópia da Carteira de Identidade (RG);

Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Fotocópia  do Comprovante de Endereço;

Fotocópia do Diploma de Graduação 

Obs.: A documentação deverá ser encaminhada 
para o e-mail secretaria.pos@facasc.edu.br

O curso disponibilizará o total de 30 vagas 
discentes sendo que, para confirmação 
de turma e início das aulas, será necessário 
o mínimo de 25 alunos inscritos. 

P
Ó

S -G
R A D U AÇÃ

O

F A C A S C

SEM TAXA DE INSCRIÇÃO.

SEM TAXA DE INSCRIÇÃO.

Modalidade: Presencial com 
metodologia síncrona - online


