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Ementa:

Princípios filosóficos e fundamentos científicos da autonomia, cuidado em saúde e reabilitação.
Evolução histórica dos conceitos de autonomia, cuidado em saúde e reabilitação e sua
determinação nas diversas profissões de saúde. O sujeito cuidado nos diversos olhares de

Objetivos:

• Propiciar o estudo e a reflexão acerca da autonomia, cuidado em saúde e reabilitação no contexto das
transformações histórico-filosóficas.

• Promover reflexões sobre autonomia, cuidado em saúde e reabilitação.

• Possibilitar o debate voltado ao cuidado em saúde e reabilitação como fomentador da autonomia.

Conteúdo:

• Fundamentos filosóficos e históricos da autonomia;
• Fundamentos filosóficos, históricos e científicos do cuidado em saúde;
• Fundamentos filosóficos, históricos e científicos da reabilitação;
• A transformação do conceito de autonomia no decorrer da história humana – dos pré-socráticos aos
contemporâneos;
• A transformação do conceito de cuidado em saúde no decorrer da história humana – dos pré-
socráticos aos contemporâneos;
• A transformação do conceito de reabilitação no decorrer da história humana – dos pré-socráticos aos
contemporâneos;
• O cuidado em saúde e reabilitação como processo emancipatório.

Metodologia:

A Disciplina será desenvolvida utilizando múltiplas estratégias e técnicas pedagógicas com vistas a
estimular a reflexão crítica dos/as alunos/as, considerando-se os cenários históricos e filosóficos,
assim como a teoria disponível na literatura científica da área.

Os nove encontros previstos foram organizados de modo a estimular a participação dos/as
alunos/as, a troca dos diversos olhares sobre os temas com intervenção, orientação e formulação
de perguntas pedagógicas feitas pelas professoras. Estão previstos, ainda, espaços para
orientação em grupo e para a produção dos alunos.

Para o desenvolvimento dos encontros estão previstos: realização de oficinas; leituras prévias de
textos; organização e apresentação de seminários pelos alunos; painéis com professores
convidados e contribuição de especialistas em temas específicos; aulas expositivo-dialogadas
organizadas pelas professoras. Para o encerramento da disciplina foi programado um encontro
síntese dos conteúdos abordados.

Além da bibliografia básica definida para cada encontro, poderão ser incluídas outras referências
de acordo com a necessidade. Todos os alunos deverão ler os textos recomendados (poderão ser
indicadas prioridades). Recomenda-se, ainda, a utilização de consulta a bases de dados da área,
em especial os disponíveis nos seguintes endereços: www.periodicos.capes.gov.br e

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

19/03
17:50 - 20:50

Apresentação do plano de ensino / Introdução à
disciplina – Início do debate sobre autonomia,
cuidado em saúde e reabilitação

Roda de conversa e aula
expositiva

2,3
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02/04

17:50 - 20:50

Autonomia – fundamentos filosóficos e
transformações histórico filosóficas

Roda de conversa 5,6,7

16/04
17:50 - 21:50

O normal e o patológico – saúde e doença –
conceitos, definições e consequências

Roda de conversa 1

30/04
17:50 - 20:50

Cuidado em Saúde – fundamentos filosóficos e
transformações histórico-filosóficas

Roda de conversa 8

07/05
17:50 - 21:50

Momento de dispersão – síntese reflexiva dos
conteúdos anteriores

Estudo dirigido 1,2,3,4,5,6,7,8,9

21/05
17:50 - 20:50

Reabilitação – fundamentos filosóficos e
transformações histórico-filosóficas

Roda de conversa 3,4,7

04/06
17:50 - 20:50

Cuidado em saúde e reabilitação como
processo emancipatório

Roda de conversa 5

18/06
17:50 - 21:50

Momento de dispersão – síntese reflexiva dos
conteúdos anteriores e preparação do trabalho

Estudo dirigido 1,2,3,4,5,6,7,8,9

02/07
17:50 - 20:50

Síntese final dos temas da Disciplina  A)
Apresentação pelos alunos.   B) Entrega dos
trabalhos de conclusão da disciplina.   C)
Avaliação da disciplina

Roda de conversa 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Avaliação:

Serão consideradas as seguintes atividades e produções:

a) participação nos encontros - assiduidade e pontualidade, evidenciar a realização das leituras
recomendadas, contribuir com a reflexão crítica acerca dos temas abordados (esta participação
será considerada para elevar ou reduzir o conceito final);

b) organização e apresentação dos seminários e da síntese de encerramento da disciplina;

c) elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina – sobre um tema relacionado aos
conteúdos ministrados.

O trabalho será realizado em duplas ou individual e preparado na forma de artigo a ser submetido
a um periódico indexado (até 15 pgs). O trabalho será avaliado, se for recomendado para
publicação será revisado com as contribuições das professoras (submissão em co-autoria).
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Bibliografia Complementar

ALVES, Rainer Grigolo de Oliveira; FERNANDES, Marcia Santana; GOLDIM, José Roberto.
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e dos direitos humanos. R. Dir. Gar. Fund., Vitória, v. 18, n. 3, p. 239-266, set./dez. 2017.
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(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


