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PROJETO INTEGRADOR 

 

 

1. PROETO INTEGRADOR - EUTANÁSIA 

 

1.1 EUTANÁSIA – Proposta Efetuada Pela Instituição. 

 

 

1.2  Discutir o tema eutanásia de forma interdisciplinar, analisando a sua 

viabilidade ou não, demonstrando como cada área disciplinar envolvida enfrenta a 

questão.  

 

 

1.3  Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Psicologia.    

 

 

1.4  Docentes envolvidos: Caio Fernando Gianini Leite. Alesson e Andreia. 

 

 

1.5 Número de vagas por curso: 

1.6 Administração: 01 acadêmico; 

1.7 Ciências Contábeis: 05 acadêmicos; 

1.8 Direito: 17 acadêmicos; 

1.9 Enfermagem: 10 acadêmicos; 

1.10 Farmácia: 06 acadêmicos; 

1.11 Fisioterapia: 12 acadêmicos; 

1.12 Psicologia: 09 acadêmicos; 

   TOTAL: 60 Acadêmicos.  

 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

2.1 Objetivo geral: Conhecer e discutir a possibilidade da legalização da Eutanásia 

no Brasil, apontando como cada segmento da ciência pode colaborar na realização ou 

não da Eutanásia. 
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2.2 Objetivos específicos 

Despertar no acadêmico uma visão crítica dobre o assunto Eutanásia, e como sua área de 

atuação pode realizar em favor da pessoa que pretende se submeter a esse tipo de 

procedimento, assim como de seus familiares e amigos.   

 

2.3 Conteúdo proposto 

A enfermagem e os cuidados relacionados a eutanásia.  

Como a fisioterapia é desenvolvida nos países que permitem a eutanásia (unidade/centro de 

terapia intensiva).  

Morte, fenomenologia e existencialismo.  

Princípios e valores implicados na prática da sedação paliativa e a eutanásia.  

Países onde se permite a prática, ética profissional envolvida, custos de processo brasileiros 

pela prática não permitida da eutanásia. ética, classificação, direito a vida e a (decisão) morte, 

dignidade.  

Sugestões de filmes: Mar a Dentro. Como eu era Antes de Você. Invasões Bárbaras. 

 

2.4 Metodologia a ser utilizada no projeto 

Descrever eutanásia, distanásia e ortotanásia e como ela ocorre no Brasil, pontuando o papel 

da enfermagem nestes casos.  Deverá ser de forma ilustrativa e texto.  Ilustrar as técnicas 

utilizadas pela Fisioterapia na Eutanásia. Assistir ao filme “Dr. Morte – você não conhece 

Jack”, de 2010 com Al Pacino. Criar um painel com informações e fotografias do filme e 

produzir uma discussão sobre eutanásia a partir do filme e dos registros do painel. O PRAZO 

DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES: 30/10/2019 e do vídeo final até 08/11. Realizar um 

levantamento bibliográfico abordando os princípios e valores da pratica da sedação paliativa e 

a eutanásia demonstrando a atuação do farmacêutico e o esteticista no caso estudado para 

apresentação em um jure simulado que será transformado em um vídeo como produto final.  O 

PRAZO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES: 30/10/2019 e do vídeo final até 08/11. Os 

alunos deverão fazer um levantamento a respeito dos países onde se permite a prática da 

Eutanásia, mencionando as questões de ética profissional que estão envolvidas. Como no 

Brasil a prática não é permitida, devem fazer um levantamento dos casos comprovados de 

eutanásia e dos custos dos processos brasileiros que envolvam o tema. PRAZO DE 

ENTREGA DAS INFORMAÇÕES: 30/10/2019. Como produto final ficou definido que seria 

apresentado um sobre o teatro realizado no dia do Projeto Integrador, assim como Banner 

Digital e textos descrevendo como cada curso lidou com a ideia da Eutanásia.  

 

3. PRAZOS E APRESENTAÇÃO 

 

3.1 Cronograma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do bimestre 

 Reunião Professores dia 07 de Outubro de 2019. Reunião acadêmicos dias: 08 de 

Outubro de 2019, 22 de Outubro de 2019, 11 de Novembro de 2019 e 14 de novembro de 
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2019. Apresentação do Seminário Integrador no dia 18 de Novembro de 2019. O PRAZO 

DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES: 30/10/2019 e do vídeo final até 19/11. 

 

3.2  Metodologia para apresentação do projeto 

 

 

4. PARECERES 

 

4.1 Assinatura do autor da proposição 

AJES-Juína, 18 de Novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Parecer e assinatura da Direção de Ensino da AJES 

 

 

 

AJES-Juína, _________ de ___________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Antonielle Pagnussat 

Diretora de Ensino 
 


