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PROJETO INTEGRADOR 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 Título e Autoria da iniciativa 

EUGENIA, ÉTICA E SOCIEDADE – Anderson Ricardo Soares, Camila Barros dos Santos 

Correia e Rita de Cássia Siqueira Soares 

 

1.2  Descrição e objeto do projeto proposto 

O projeto objetiva a abordagem da Eugenia sob o enfoque interdisciplinar, a fim de que seja 

possibilitada a sistematização e integração de conhecimentos pelos acadêmicos envolvidos 

possibilitando a elaboração de uma cartilha virtual, obtida a partir dos resultados apresentados 

pelas pesquisas dos alunos inscritos. 

 

1.3  Cursos / Termos envolvidos 

Ciências Contábeis / II e IV Termo 

Direito / IV, VI, VIII e X Termo 

Enfermagem / III, IV, VII e X Termo 

Farmácia / I e II Termo 

Fisioterapia / I, II, VI e X Termo 

Psicologia / III, VIII e X Termo 

 

1.4  Docentes envolvidos 

Anderson Ricardo Soares, Camila Barros dos Santos Correia e Rita de Cássia Siqueira Soares 

 

1.5 Número de vagas por curso 

Administração/Ciências Contábeis / 9 vagas – 2 inscritos (Ciências Contábeis) 

Direito / 20 vagas – 17 inscritos 

Enfermagem / 9 vagas – 9 inscritos 

Farmácia/Estética / 7 vagas – 3 inscritos (Farmácia) 

Fisioterapia/ Ed. Física / 11 vagas – 11 inscritos 

Psicologia / 8 vagas – 9 inscritos 

Total de vagas fornecidas: 64 alunos  total de inscritos: 51 alunos 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

2.1 Objetivo geral 
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Sistematizar as ações tecnológicas à eugenia dentro da ética profissional e sua importância à sociedade 

do futuro. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Incentivo à pesquisa, produção científica e extensão voltada a temas inovadores; Promoção da 

integração do conhecimento de diversas áreas ligadas a um tema principal; Favorecimento ao 

desenvolvimento de trabalho em equipe; Busca do reconhecimento do acadêmico do papel do 

seu curso no desenvolvimento de temas inovadores. 

 

2.3 Conteúdo proposto 

Eugenia; Conceito e evolução histórica da Eugenia; Custos do melhoramento genético, 

recursos públicos aplicados; Eugenia e a Lei de Biossegurança; Qual olhar ética da fisioterapia 

diante da Eugenia; Biotecnologia e Eugenia no melhoramento humano, reflexões sobre raça e 

Eugenia no Brasil a partir do documentário "Homo sapiens 1900" de Peter Cohen; Eugenia: 

questões clássicas e emergentes em Psicometria; Direitos Humanos, divisão da Bioética e 

Biodireito (filmes: Gattaca, uma Prova de amor, a ilha, etc…). 

 

2.4 Metodologia a ser utilizada no projeto 

A partir do tema central – Eugenia, Ética e Sociedade os acadêmicos dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Estética, Fisioterapia, 

Educação Física e Psicologia deverão realizar pesquisa, mediante levantamento bibliográfico 

sobre as linhas de pesquisas fornecidas a cada curso, sendo estabelecido que para o curso de 

Administração/ Ciências Contábeis que a pesquisa partirá da realização de um levantamento 

acerca dos custos do melhoramento genético no Brasil, devendo identificar quanto à 

existência de investimentos em pesquisa nessa área no Brasil, ao curso de Enfermagem 

compete à diretriz de pesquisa direcionada a apresentação da relação da Eugenia e a Lei de 

Biossegurança, no que atine aos acadêmicos do curso de Farmácia estes deverão buscar 

informações teóricas e estudos de inovações da área apresentando os principais pontos, 

quanto aos acadêmicos do curso de Fisioterapia caberão aos mesmos buscar os impactos da 

eugenia na profissão, no que atine aos alunos aos alunos do curso de Psicologia deverão 

buscar informações sobre a evolução do conceito de testagem psicológica, demonstrando 

como a temática pode estar relacionada ao conceito de eugenia. Por fim, quanto ao curso de 

Direito os acadêmicos deverão buscar informações sobre as violações dos Direitos Humanos 

perpetradas no decorrer do desenvolvimento da eugenia, apresentando imagens relacionadas 

ao período, correlacionando à violação dos direitos da época com a bioética e o biodireito. 

Fornecidas as diretrizes de pesquisas os alunos deverão se dividir em grupos por cursos, bem 

como apresentarem o resultado de suas pesquisas em arquivo do Word devidamente 

formatado nos moldes do Manual de Trabalhos da Instituição, nos prazos estabelecidos no 

cronograma de desenvolvimento, a fim de que sejam corrigidos e avaliados pelos professores 

responsáveis pelo projeto. Após a realização das pesquisas e apresentação dos materiais será 

realizada análise do conteúdo para composição de cartilha virtual e elaboração de banner 
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explicativo para fins de exposição do tema no dia 18/11/2019. 

 

3. PRAZOS E APRESENTAÇÃO 

 

3.1 Cronograma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do bimestre 

03/10/2019 - Reunião inaugural com os professores responsáveis por cada projeto, 

fornecimento das diretrizes para cada curso, indicação dos prazos de entrega dos materiais, 

indicação da pretensão à exposição do dia 18/11/2019 e deliberação acerca dos professores 

líderes por cada projeto. 

08/10/2019 - Reunião inaugural com os acadêmicos inscritos com fornecimento das diretrizes 

das pesquisas para cada curso, ressaltando o envio de pesquisas escritas para composição de 

modo formatado e referenciado. 

08/10/2019 a 16/10/2019 – Acompanhamento e orientação dos alunos acerca das dúvidas 

surgidas no desenvolvimento do material. 

16/10/2019 - Envio pelos acadêmicos de material prévio das pesquisas obtidas de acordo com 

as linhas de pesquisas fornecidas na reunião inaugural. 

16/10/2019 a 20/10/2019 – Correção pelos professores dos materiais prévios recebidos.  

30/10/2019 – Envio definitivo pelos acadêmicos do material obtido com as pesquisas, 

devidamente corrigidos e complementados com imagens relacionadas a pesquisas realizadas. 

30/10/2019 a 08/11/2019 – Correção do material recebido pelos professores responsáveis e 

elaboração de proposta à cartilha a ser publicada em meio virtual.  

08/11/2019 - Envio do material escrito para proposta da cartilha e das imagens a serem 

utilizadas para ilustração desta. 

11/11/2019 – Reunião final para orientações acerca do desenvolvimento da exposição do dia 

18/11/2019; 

18/11/2019 – Apresentação do material pesquisado, mediante banner de exposição com 

explicação pelos acadêmicos de eventuais questionários acerca do tema. 

 

3.2  Metodologia para apresentação do projeto 

Após realização de levantamento bibliográfico pelos acadêmicos, com o material obtido será 

elaborada cartilha virtual a ser publicada no site da instituição, sendo apresentado o projeto no 

dia 18/11/2019, mediante banner com condensação do material pesquisado aliado a explicação 

pelos acadêmicos de eventuais indagações acerca do tema pesquisado e abordado tanto na 

cartilha quanto no banner. 

 

4. PARECERES 

 

4.1 Assinatura do autor da proposição 

AJES-Juína, 01 de setembro de 2019. 
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Professora Camila Barros 

 

 

 

 

4.2 Parecer e assinatura da Direção de Ensino da AJES 

 

 

 

AJES-Juína, _________ de ___________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Antonielle Pagnussat 

Diretora de Ensino 
 


