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13/05 a 15/07 sexta 14:00-17:35

04/03 a 06/05 sexta 14:00-17:35

Bioética em Envelhecimento

Charise Dallazem 

Bertol e Cristina 

Fioreze

2 40

Aspectos históricos da bioética e suas 

relações com o envelhecimento humano. 

Princípios da bioética. As várias 

dimensões da vida do idoso no contexto 

individual e social nas diferentes 

circunstâncias contextuais e nas 

intercorrências do viver humano. Análise 

sobre a bioética e a multidimensionalidade 

do viver/envelhecer do idoso como sujeito 

individual e coletivo responsável. 

Reflexões e trâmites bioéticos e legais 

sobre pesquisas com seres humanos e 

animais.

13/05 a 15/07 sexta 08:00-11:35

Métodos Qualitativos de Pesquisa

Cristina Fioreze e 

Helenice de Moura 

Scortegagna

2 40

Estuda aspectos teóricos e conceituais 

básicos da metodologia qualitativa de 

pesquisa aplicada à área do 

envelhecimento; o delineamento e as 

técnicas da pesquisa: os tipos de 

pesquisa quanto a natureza, a 

abordagem, os objetivos e os principais 

procedimentos; técnicas e métodos de 

coleta e análise dos dados.

03/03 a 05/05 quinta 19:20-22:35

Estágio de Docencia I

Ana Carolina 

Bertoletti De Marchi 

e  Marilene 

Rodrigues Portella

2 40

Apresenta os pressupostos da docência 

no ensino superior a partir de concepções 

teóricas mais amplas sobre a construção 

do conhecimento, tais como a 

interdisciplinaridade. Focaliza a estrutura 

do ensino superior no Brasil, a partir das 

exigências legais e especificidades 

institucionais. Aborda as diferentes visões 

sobre o que é ensinar e o que é aprender. 

Discorre sobre os

instrumentos ou recursos para a 

transposição didática dos conteúdos, 

planejamento e avaliação. 

12/05 a 14/07 quinta 14:00-17:35

Epidemiologia

Ana Luisa 

Sant`Anna Alves e  

Lia Mara Wibelinger

2 40

Apresenta os métodos epidemiológicos de 

interesse para o estudo do processo de 

envelhecimento humano. Reflexão crítica 

e interpretação sobre investigações 

epidemiológicas em grupos populacionais.

03/03 a 05/05 quinta 14:00-17:35

Cuidado na Multidimensionalidade do 

Envelhecimento

Silvana Alba 

Scortegagna e 

Luciano de Oliveira 

Siqueira

2 40

Trata da dinâmica dependência-

autonomia do idoso nos seus diversos 

espaços de vida (domicílio, instituições, 

grupos de convivência) promovendo a 

discussão em torno da educação e do 

cuidado de si e do outro, enquanto 

recursos para a obtenção de bem-estar 

físico e emocional, considerando o 

protagonismo do idoso, bem como as 

práticas de cuidado da família, das 

equipes técnicas e das redes de apoio 

comunitárias.

Gerontecnologia

Ana Carolina 

Bertoletti De Marchi 

e  Adriano 

Pasqualotti

2 40

Apresenta os pressupostos teóricos 

quanto ao uso das tecnologias na área da 

gerontologia. Discute o uso das 

tecnologias inovadoras aplicadas no 

processo de envelhecimento. Aborda as 

questões relativas ao uso das tecnologias 

inovadoras para monitoramento, 

prevenção, auxílio, reabilitação e 

intervenção à pessoa idosa.

Período
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