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O presente relato refere-se à implementação de um júri simulado realizado no segundo 

semestre de Enfermagem de 2018.2 para a disciplina de Bioética e Legislação em 

Enfermagem da Faculdade Maria Milza (FAMAM), ministrada pela docente Camila Torres 

da Paz. O objetivo da atividade foi sensibilizar os alunos (as) quanto à responsabilidade com o 

exercer da prática assistencial através da consulta no Código de Ética de Enfermagem e a 

necessidade de pesquisar documentos que evidenciem os direitos e deveres dos profissionais. 

Além disso, visou demonstrar aos graduandos a real importância de conhecer e dominar o 

Código de Ética da sua profissão; incentivar a interação entre os membros das equipes e 

estimular a capacidade crítico-reflexiva. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência realizado com os alunos do segundo semestre de Enfermagem de 2018.2 da 

Faculdade Maria Milza (FAMAM). A sala foi dividida em grupos de acusação, defesa e júri. 

Os participantes, respaldados pelo Código de Ética da Enfermagem, fizeram a simulação do 

julgamento de um Processo Ético, ao qual partiu de um caso criado em conjuntos por eles 

mesmos. Com essa estratégia constatou-se, de forma dinâmica e criativa, que pequenas ações 

podem contribuir para a formação de enfermeiros ativos, autônomos, críticos, reflexivos, 

criativos e éticos. Esse trabalho conseguiu divulgar a necessidade de conhecer o seu Código 

de Ética e fez com que eles percebessem a importância de pensar em suas atitudes antes de 

qualquer ação, pois só assim eles conseguirão ter autonomia no ambiente de trabalho. Além 

de conseguir alcançar todos os objetivos propostos, o júri simulado fez com quem os alunos 

trabalhassem em equipe e percebessem que juntos eles são mais fortes e podem realizar tudo o 

que almejam. Esse momento reflexivo serviu para mostrar que essa é a forma como os 

profissionais precisam atuar, não só na vida acadêmica, mas também na vida profissional.  
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