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Introdução

O ensino da bioética nos currículos
de graduação da área da saúde deve
desenvolver no aluno um agir em
competência para superar práticas
de saúde reducionistas em
detrimento ao desenvolvimento do
acolhimento e vínculo com o usuário
( Junges, 2003).

Justifica-se o uso das novas
tecnologias de informação no campo
da bioética para tornar o ensino
interativo, autonomo e
problematizador.
(Silveira; Carneiro,2012).

Objetivo

Produzir um objeto virtual de
aprendizagem para exercitar análises
de situações éticas nas práticas de
saúde e escolhas de cursos de ação.

Metodologia

O OVA está sendo desenvolvido com apoio
da Equipe do NAPEAD através do Edital 18
da promovido pela Secretaria de Educação à
Distância da UFRGS.

Possui linguagem hipertextual.

A resolução das situações problemas
apresentadas pelo hipertexto possibilita o
exercício de temas bioéticos a partir das três
realidades: a prática terapêutica, a oferta de
políticas e serviços de saúde e a pesquisa na
área da saúde.

O uso do OVA apoiado pelo AVA e articulado
ao ensino presencial, permite a realização
de debates e o subsídio das dúvidas em
tempo virtual ou não.

A metodologia de análise ética das situações
de atenção à saúde no OVA deve superar a
aplicação mecânica dos princípios bioéticos.
Aprofundando a necessária reflexão crítica e
o rigor da argumentação teórica que a
fundamenta.

Os alunos identificam diferentes dados
sociais, clínicos e apelos éticos
configuradores de casos, possibilitando
maior aderência à situação concreta e
aplicação mais apropriada dos
princípios.(Junges,2003;Figueiredo,2011).

Considerações Finais

Espera-se com esse projeto o melhor desenvolvimento do ambiente virtual de 
aprendizagem da disciplina de bioética, tornando o aluno mais competente 
para a análise e compreensão das situações variadas e a percepção dos 
possíveis cursos éticos que guiam suas práticas em saúde.
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