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PROGRAMA DE DISCIPLINA
CURSO: MEDICINA
DEPARTAMENTO: DEMEG
DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE – 5º PERÍODO
CARGA HORÁRIA: 30h
CRÉDITOS: 02
CÓDIGO: HFE0061
PROFESSOR: LUIZ EDUARDO MARQUES DA SILVA
EMENTA:
A prática da medicina através dos tempos. O saber médico e o saber popular: conflito de saberes? A
relação pedagógica entre médico e paciente. A questão da ética médica. O médico e a cidadania. As
políticas públicas de saúde no Brasil.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
1. Discutir a diversidade e a complexidade da cultura produzida pelos homens, mostrando a
importância deste fato para a construção de uma medicina humanizada, pautada numa ciência que
liberta e dialoga e, por isso, não se dogmatiza.
2. Possibilitar a formação de um médico que desenvolva habilidades e atitudes para o desempenho
competente e ético da medicina, a partir de uma visão crítica da realidade sócio-político-cultural
contemporâneo, principalmente brasileira.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1- A prática da medicina através dos tempos
1.1 - A prática da medicina na Antiguidade e na Idade Média.
1.2 - A prática da medicina Idade Moderna.
1.3 - A prática da medicina no mundo Contemporâneo.
2- O saber médico e o saber popular: conflito de saberes?
2.1 - O saber popular sobre as práticas medicinais.
2.2 - O diálogo entre o saber popular e o saber médico é possível?
3- A relação pedagógica entre médico e paciente
3.1 - Como se efetiva a relação médico e paciente, hoje?
3.2 - O saber médico frente ao saber do paciente.
3.3 - É possível o médico aprender com o paciente e vice-versa?
4- A questão da ética médica
4.1 - Reflexões filosóficas sobre a ética e a ética médica.
4.2 - Ética e ciência.
4.3 - A questão da ética médica no Brasil, hoje.
5- O médico e a cidadania
5.1 - O que é cidadania no mundo contemporâneo?
5.2 - O que é exercer a medicina dentro dos princípios de cidadania?
6- As políticas públicas de saúde no Brasil
6.1 - Quais são os princípios que devem nortear as políticas públicas de saúde?
6.2 - Existem, de fato, políticas públicas de saúde no Brasil, hoje?
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METODOLOGIA:
Esta disciplina trabalhará com Seminários semanais, dos quais participarão palestrantes convidados
que debateram os temas propostos nas unidades programáticas. Esses debates deverão estimular a
discussão sobre aspectos relevantes para a área médica, contribuindo para a formação de um médico
competente e crítico, que saiba respeitar o seu semelhante, exercendo de modo pelo a sua cidadania.
AVALIAÇÃO:
Os alunos serão avaliados pela presença e participação nos debates e, também, por meio de um
trabalho escrito sobre qualquer tema debatido ao longo do curso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Esta disciplina não tem uma bibliografia básica, porque ela será ministrada através de Seminários,
com vários palestrantes, que poderão sugerir uma bibliografia básica para cada tema discutido com
os alunos.
Assinatura do Professor:________________________________

