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EDITAL 

NÚCLEO DE BIOÉTICA E BIODIREITO DA PUC MINAS CONTAGEM 

 

A Coordenação do Curso de Direito da PUC Minas - Campus Contagem, no uso de suas 

atribuições, instituiu o NÚCLEO DE BIOÉTICA E BIODIREITO que já está atuando há alguns 

semestres sob a coordenação do Professor Ms. José Roberto Moreira Filho. 

O Núcleo de Bioética e Biodireito tem por missão pesquisar, assessorar e aprofundar 

conhecimentos jurídicos, sociais e éticos nas questões trazidas pela rápida evolução 

biotecnológica e divulgar os resultados desses estudos na comunidade acadêmica através de 

informativos, palestras, workshops, debates e outros meios.  São objetos de estudos temas 

como a reprodução humana, eutanásia, ortotanásia, transplante de órgãos, organismos 

geneticamente modificados, biossegurança, pesquisas em pessoas e animais, genoma 

humano, tanatologia, testamentos vitais e diretivas antecipadas de vida, dentre vários outros 

correlatos. Objetivar-se-á também a produção de cartilhas, livros e artigos científicos oriundos 

das pesquisas realizadas, bem como a submissão dos mesmos a instituições de fomento para 

fins de aprovação de projetos de pesquisas e nas mostras de extensão da PUC Minas.  

Os encontros ocorrerão às quartas-feiras das 16h às 19h, de forma quinzenal sob a 

coordenação do Professor José Roberto Moreira Filho, e serão realizados no prédio 06, no 2º 

andar, onde atualmente funciona o Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas Contagem. 

Serão destinadas 10 (dez) vagas para que os alunos possam participar do Núcleo como 

membros efetivos, aos quais serão devidamente garantidas as horas extras curriculares, mas 

sem direito a remuneração. É obrigatória a presença ao mínimo de 75 (setenta e cinco) por 

cento das reuniões ordinárias programadas para cada semestre letivo. 

As vagas estão destinadas a todos os alunos de qualquer período e de qualquer curso 

de graduação e pós-graduação da PUC Minas. Os alunos interessados em participar do Núcleo 

de Bioética e Biodireito deverão fazer suas inscrições até às 21 horas do dia 18 de fevereiro de 

2020 diretamente no Apoio às Coordenações, localizada no prédio 04 (2º andar), inclusive para 

aqueles que já integraram o núcleo no semestre anterior.  

Havendo mais candidatos inscritos do que vagas disponíveis, a seleção dos escolhidos 

será feita pelo Coordenador do Núcleo de Bioética e Biodireito, após entrevista pessoal com 

todos os candidatos na primeira reunião ordinária. 
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A primeira reunião ordinária do núcleo está agendada para o dia 19 de fevereiro 2020 

às 16 horas, e ocorrerá na sala de audiências do Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas 

Contagem, no 2º andar do prédio 06, sendo que os selecionados serão avisados por e-mail 

para comparecerem à mesma. 

 

Contagem, 06 de fevereiro de 2020. 

 

Coordenação do Curso de Direito 

Campus Contagem 


