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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
 

COMPONENTE CURRICULAR:
PSICOLOGIA E ÉTICA

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS - ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE

SIGLA:
CTAC/ESTES

CH TOTAL TEÓRICA:
30 horas

CH TOTAL PRÁTICA:
00 horas

CH TOTAL:
30 horas

 

1. OBJETIVOS

Geral

•     Identificar as diferentes manifestações do comportamento humano, compreendendo suas próprias reações, das
pessoas com as quais convive e trabalha, bem como dos clientes/pacientes a seus cuidados, capacitando-os para
uma atuação voltada à qualidade no atendimento, às transformações no mundo do trabalho e à cidadania
respeitando os princípios éticos da profissão.

Específicos

Conhecer os princípios éticos de forma a adotar postura adequada no trato com cliente/comunidade e equipe
de trabalho.
Correlacionar a importância política, social e psicológica do trabalho com a vida e a saúde.
Expressar-se adequadamente em relação aos conflitos inerentes às relações interpessoais no trabalho.
Reconhecer as transformações no mundo do trabalho e as tendências no mercado assim como, as exigências
do mesmo em relação ao perfil do trabalhador.
Atuar no ambiente de trabalho respeitando a diversidade étnico-racial, a interculturalidade e as questões de
gênero, inerentes à sociedade em que vivemos.

 

2. EMENTA

Noções gerais sobre saúde mental, importância polí�ca, social e psicológica do trabalho, assim como técnicas
de comunicação interpessoal com ênfase nos aspectos envolvidos nas relações interpessoais, a�tudes e
atuação do profissional da saúde junto ao cliente/comunidade e equipe ao lado da qual atua. Iden�ficação e
caracterização de condutas compa�veis com as normas é�cas e os limites de atuação profissional do técnico
em laboratório de análises clínicas, abrangendo as relações sociais, étnico-raciais e econômicas, respeito aos
direitos legais, à diversidade cultural, valorização de iden�dade, combate ao racismo e a todas as formas de
discriminação.

 

3. PROGRAMA

Visão holística da saúde. Saúde mental: fatores que interferem; importância do lazer, saúde mental e
trabalho.
Ética e trabalho: a questão dos meios e dos fins no trabalho em saúde, conflitos entre a dimensão pública e
privada.
Moral e Ética
Bioética
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A comunicação interpessoal nas ações de orientação do cliente/paciente/comunidade com vistas à promoção
da saúde.
Diversidade étnico-racial, interculturalidade e questões de gênero na sociedade atual.
Relações humanas na vida e no trabalho.

 

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DURAND, G. Introdução geral a bioética: história, conceitos e instrumentos. São Paulo: Loyola: Centro
Universitário São Camilo, 2010. 431 p.

MENDES, R. Patologia do trabalho. São Paulo: Atheneu, 1995. 643 p.

STRAUB, R. O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. Porto Alegre: Artmed, 2014. 509 p. 

 

5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AFONSO, L. Oficinas em dinâmica de grupo na área da saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 389 p.

AGUIAR, M. M. “Raça” e desigualdade: as diversas interpretações sobre o papel da raça na construção da
desigualdade social no Brasil. Tempo da Ciência, Toledo, v. 15, n. 29, p.115-133, 2008. Disponível em: http://e-
revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/article/view/1970. Acesso em: 23 mar. 2019.

DALL'AGNOL, D. Bioética. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2005. 58 p.
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2005. Disponível em:
http://www2.ebserh.gov.br/documents/16424/491465/Revista_HU_Volume_6_2_MAIO_AGO_2005.pdf/2eeb5be3-
56c8-4dd2-ba7e-be489431d5ae. Acesso em: 23 mar. 2019.

PESSINI, L. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola: Centro Universitário São Camilo, 2014. 678 p. 

 

6. APROVAÇÃO

 

PROFESSOR DOUTOR LUIZ CARLOS GEBRIM DE
PAULA COSTA

Coordenador do Curso Técnico em Análises Clínicas

PROFESSOR DOUTOR DOUGLAS QUEIROZ
SANTOS

Diretor da Escola Técnica de Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Gebrim de Paula Costa, Coordenador(a), em
31/05/2019, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Queiroz Santos, Diretor(a), em 02/06/2019, às 21:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1289243 e o
código CRC 4DDA4C38.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23117.037422/2019-47 SEI nº 1289243


