
 

 

 
MODELO DE PLANO DE ENSINO 

FICHA  No  2 (variável) 
 

Disciplina Direito, corpo e biotecnologia – a construção do 
humano no discurso jurídico 

Código:  

Natureza:  (    ) obrigatória   (X) optativa Semestral (X)  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade:   (  ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

 
C.H. Semestral Total: 30 h  
 
C.H. Semanal: 2 h  
 
Área de Concentração: Direito das Relações Sociais  

 

EMENTA (Unidades Didáticas) 

 

Direitos da personalidade e estatuto jurídico do corpo. Biotecnologias e as rupturas da 
modernidade jurídica. Autonomia e direito ao próprio corpo, limites e proteção à 
pessoa. Construção do corpo humano pelo discurso jurídico – análise a teoria jurídica, 
de documentos normativos e da jurisprudência. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
 

1. Direitos da personalidade e estatuto jurídico do corpo  
1.1. Direitos da personalidade e a dimensão corporal do sujeito 
1.2. Estatuto jurídico do corpo e o dualismo antropológico moderno 

 
2. Biotecnologias e as rupturas da modernidade jurídica 

2.1. Novas tecnologias e a dissolução das fronteiras fundamentais da 
modernidade 

2.2. Biotecnologias, futuro do humano e discurso jurídico 
 

3. Autonomia e direito ao próprio corpo: limites e proteção à pessoa 
3.1. Autonomia privada e autodeterminação corporal 
3.2. Limites jurídicos à disposição corporal 
3.3. Consentimento livre e esclarecido para atos médicos e em pesquisas 

científicas 
 

 
4. Estudos de casos exemplares 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Possibilitar ao discente o aprofundamento do estudo do estatuto jurídico do corpo, 
sob a perspectiva dos direitos da personalidade, bem como das transformações 
das sociedades contemporâneas pela tecnociência. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 



 

 

 
Estudar o estatuto jurídico do corpo a partir da análise da teoria jurídica, dos 
documentos normativos e da construção jurisprudencial. Promover um estudo 
interdisciplinar sobre o tema, com vistas em compreender os sentidos da regulação 
jurídica da autonomia corporal nas sociedades tecnocientíficas contemporâneas.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A metodologia de ensino se distinguirá em dois momentos: 1. Inicial: que tratará de 
abordar questões teóricas e conceituais sobre o estatuto jurídico do corpo e os 
impactos decorrentes da biotecnologia, para, em seguida, estabelecer uma reflexão 
sobre a construção do corpo pelo discurso jurídico tanto na teoria jurídica como em 
documentos normativos e na jurisprudência. 2. Estudos de Casos: abordar a partir da 
eleição de um tema, os casos jurídicos apresentados ao STF e STJ e demais Tribunais 
para repensar a jurisprudência sobre a questão. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
  
 A avaliação da disciplina será a partir de um artigo de opinião articulando o tema com 
a análise do Judiciário.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Professora da Disciplina: Adriana Espíndola Corrêa  

Assinatura: ______________________________________________ 

 

Chefe de Departamento:   ___________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Legenda: 
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão 
 
 
 
 
 


