DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação

07/02/2012 19:32

Ementas por Currículo

Centro de Ciências da Saúde
Curso:

44 Psicologia

Currículo: 2012/1

Fase Turma
Créd. Teóricos Créd. Práticos
Disciplina
1 CNA.0026.00-8 Anatomia e Fisiologia Humana
3
3
Ementa: Introdução ao estudo da Anatomia e Fisiologia Humana. Sistema esquelético. Sistema muscular. Sistema nervoso.Sistema
Cardiovascular. Sistema circulatório. Sistema linfático. Sistema respiratório. Sistema digestivo e metabolismo. Sistema
urinário. Sistema endócrino. Sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor feminino. Sistema sensorial. Sistema
tegumentar e seus respectivos estudos fisiológicos.
Objetivo: Identificar os substratos anatômicos e fisiológicos do comportamento e dos processos mentais.
1 FIL.0063.00-6 Filosofia
2
0
Ementa: Problemas e propostas fundamentais da filosofia ocidental. Breve história desse desenvolvimento,dos gregos aos nossos
dias. Metafísica,ética e política:de Socrátes a Hume;de Kant à atualidade.
Objetivo: Reconhecer a contribuição dos principais filósofos,enfatizando os aspectos relacionados à contemporaneidade.Identificar as
relações conceituais entre os sistemas filosóficos e os sistemas de psicologia.
1 MED.0128.00-0 Saúde Comunitária
2
2
Ementa: Concepção de saúde e de doença. Processos de saúde como fator de bem estar social, econômico e cultural da coletividade.
Promoção, proteção e recuperação da saúde. Atenção integral a saúde. Territorialização. História das Políticas Públicas de
Saúde do Brasil. Principais serviços de saúde no Brasil. Estrutura e funcionamento das instituições de saúde. Sistema Único
de Saúde - SUS: planejamento, organização e avaliação dos serviços.
Concepção de saúde e de doença. Processos de saúde como fator de bem estar social, econômico e cultural da coletividade.
Promoção, proteção e recuperação da saúde. Atenção integral a saúde. Territorialização. História das Políticas Públicas de
Saúde do Brasil. Principais serviços de saúde no Brasil. Estrutura e funcionamento das instituições de saúde. Sistema Único
de Saúde - SUS: planejamento, organização e avaliação dos serviços.
Objetivo: Conhecer a concepção de saúde e doença,os processos de saúde,a promoção,proteção e a recuperação da saúde.Conhecer as
políticas públicas de saúde no país e seus principais serviços.Conhecer a estrutura e o funcionamento das instituições de
saúde e o Sistema Único de Saúde.
1 PDE.0006.00-7 Educação Física - Prática Desportiva I
0
2
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
1 PSI.0111.00-0 Psicologia, Ciência e Profissão
4
0
Ementa: Caracterização da ciência psicológica.Objetos de estudo da psicologia.Psicologia como profissão.Áreas de atuação e
tendências atuais da psicologia: legislação;políticas públicas;temas emergentes.
Objetivo: Identificar os parâmetros teórico-técnicos,políticos e legais que norteiam o exercício da profissão do psicólogo.
1 PSI.0112.00-7 História da Psicologia
4
0
Ementa: Contexto histórico do aparecimento da Psicologia - da filosofia à ciência.Determinantes históricos da Psicologia enquanto
ciência.as principais escolas psicológicas.
Objetivo: Propiciar ao aluno conhecimento dos determinantes da ciência psicológica.
1 PSI.0113.00-3 Ética Profissional
2
0
Ementa: Reflexões sobre a ética,a moral e os princípios filosóficos fundamentais.Ética e interdisciplinariedade. Estudo e análise dos
princípios éticos e legais que norteiam a psicologia como ciência e profissão. Ética e suas relações com temas
contemporâneos.
Objetivo: Reconhecer a importância da atitude crítica e da aplicação dos princípios éticos e legais que norteiam a profissão do
psicólogo.
1 PSI.0114.01-8 Processos Grupais I
2
1
Ementa: Relacionamento interpessoal nos processos grupais. Competência técnica e competência interpessoal. Conceitos de grupos.
Teorias sobre grupo. Principais componentes do funcionamento dos grupos. Possibilidades e etapas do desenvolvimento de
um grupo.
Objetivo: Relacionar os diferentes conceitos e teorias sobre os processos grupais as necessidades contemporâneas.
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4
2 EDU.0504.00-5 Universidade, Ciência e Pesquisa
0
Ementa: A função da Universidade como instituição de produção e socialização do conhecimento. O sentido da ciência no mundo
contemporâneo. O espírito científico e a atividade de pesquisa. Experiências da pesquisa na FURB: linhas e grupos de
pesquisa. A contribuição científica da FURB para o desenvolvimento regional.
Objetivo: Compreender a função da Universidade como espaço de produção e socialização do conhecimento, a fim de desenvolver a
formação do espírito científico, estimulando a reflexão crítica que conduza à atitude de sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento.
3
2 MAT.0175.00-5 Estatística
0
Ementa: Conceitos básicos de estatística,séries,gráficos,distribuições de frequência,medidas de tendência central,medidas de
dispersão da média e da mediana. Estimação de parâmetros: intervalos de confiança:para média e para proporção.Testes
paramétricos e não paramétricos.regressão e correlação.
Objetivo: Reconhecer os métodos estatísticos e relacioná-los com as práticas psicológicas.
3
2 MED.0129.00-6 Bioética
0
Ementa: Estudos sistemáticos da conduta humana na área das Ciências da Vida e da Saúde, examinada à luz dos valores e princípios
da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
Objetivo: Capacitar o aluno para a compreensão e para uma intervenção qualificada dos grupos multiprofissionais nas organizações
da saúde.
0
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
2
Ementa: Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no
domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
2
2 PSI.0115.00-6 Psicologia Experimental
1
Ementa: O método experimental nas Epistemologias da psicologia. A busca de informações científicas. As variáveis de pesquisa e o
controle experimental. Etapas de delineamentos de pesquisas experimentais e quase experimentais. Delineamentos
experimentais de comparação de grupos e de caso único. Delineamentos fatoriais.
Objetivo: Localizar referências científicas atualizadas e identificar as principais características metodológicas das pesquisas
experimentais e quase experimentais,bem como falhas que comprometem a interpretação dos resultados.
3
2 PSI.0116.00-2 Epistemologia da Psicologia
0
Ementa: O conceito de epistemologia na trajetória do conhecimento científico. As principais vertentes da epistemologia na
construção da ciência psicológica e sua relação com a metodologia da pesquisa em psicologia. As principais vertentes da
epistemologia na construção da ciência psicológica e sua relação com os fazeres da mesma.
Objetivo: Identificar diferentes abordagens epistemológicas em Psicologia,relacionando as respectivas concepções de homem.
3
2 PSI.0117.01-7 Psicologia Cognitivo-Comportamental I
1
Ementa: Definições e história da Psicologia Cognitivo-Comportamental. Fundamentos epistemológicos e concepções de homem da
Psicologia Comportamental.Implicações éticas e sociais da construção de conhecimento sobre o comportamento.
Objetivo: Identificar os pressupostos metodológicos e ontológicos da psicologia Comportamental e Cognitiva.
4
2 SOC.0174.00-6 Desafios Sociais Contemporâneos
0
Ementa: Caracterização da sociedade contemporânea. Implicações na vida cotidiana e nas atividades profissionais. Aspectos
desafiadores de algumas problemáticas sociais contemporâneas: sustentabilidade ambiental, relações inter-étnicas, relações
de gênero, implicações sócio-ocupacionais das políticas sociais e econômicas, relação globalização-localização, violência
urbana.
Objetivo: Identificar os traços característicos da sociedade contemporânea e seus desafios a fim de analisar as condições sociais da
futura atuação profissional e os aspectos desafiadores para essa atuação, avaliando os possíveis impactos em termos de
reprodução e/ ou transformação social.
2
2 SOC.0176.00-9 Antropologia Cultural
0
Ementa: Processo de hominização. Conceito de cultura,linguagem,linguagem,diversidade das manifestações culturais do
homem:noção de indivíduo;instituições sociais;família e parentesco;faixa etária,etnia e gênero.
Objetivo: Compreender o processo de constituição do sujeito através de cultura:identificar a adversidade das manifestações culturais
do homem como forma de produção de conhecimento e de diferentes modos de vida.
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3 COM.0045.00-0 Comunicação e Sociedade
4
0
Ementa: A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza social do fenômeno comunicacional. A
comunicação social e a indústria cultural. A mídia e as representações sociais. A complexidade dos sistemas de
comunicação no mundo contemporâneo. O papel dos meios de comunicação na sociedade e sua dimensão política.
Objetivo: Identificar as implicações da comunicação e sua interação com a política na sociedade atual, a fim de compreender e utilizar
a comunicação como um instrumento de expressão, de interação, de construção do conhecimento e de exercício de
cidadania.
3 LET.0160.00-7 Linguagem Científica
4
0
Ementa: Prática de análise da linguagem científica. Linguagem, estrutura e características para a produção de textos acadêmicos:
resumo, resenha e artigo científico. Tópicos gramaticais necessários ao uso da norma padrão.
Objetivo: Identificar as características da linguagem científica em diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, a fim de compreender e
interpretar a prática científica nos diversos meios de divulgação, fazendo com que os educandos tenham condições de ler,
compreender, analisar, sintetizar, avaliar e produzir textos científicos.
3 LET.0162.00-0 Libras
4
0
Ementa: A Surdez: Conceitos básicos,causas e prevenções. A evolução da história do surdo. A estrutura lingüística da Libras:
aspectos estruturais da Libras; LIBRAS: Aplicabilidade e vivência.
Objetivo: Capacitar os alunos a utilizar funcionalmente a LIBRAS, como ferramenta de comunicação.
3 PSI.0108.00-0 Relações Interpessoais na Saúde
3
0
Ementa: Constituição do sujeito. Conceito de grupo. Processos grupais: conflito e cooperação: liderança, motivação. Processos de
trabalho na saúde.
Objetivo: Capacitar o aluno para a compreensão e para uma intervenção qualificada dos grupos multiprofissionais nas organizações
da Saúde.
3 PSI.0117.02-5 Psicologia Cognitivo-Comportamental II
4
0
Ementa: Comportamento e condicionamento. Condicionamento respondente. Condicionamento operante. Superposição operanterespondente. Esquemas de reforçamento. Controle de estímulo. Aprendizagem vicariante. Cognição.
Objetivo: Identificar a aplicabilidade dos principais conceitos comportamentais para a prática do psicólogo.
3 PSI.0119.00-1 Disciplina Optativa - Eixo Geral
4
0
Ementa:
Objetivo:
3 PSI.0120.01-8 Fenomenologia I
4
0
Ementa: Contextualização histórica,conceituações e projetos filosóficos. Antropologia e Fenomenologia. Racionalidade metafísica e
cientifica.Introdução as Psicologias de base fenomenológica.
Objetivo: Identificar as principais influências filosóficas e antropológicas das psicologias de base fenomenológica.
3 PSI.0121.01-4 Psicologia da Aprendizagem I
4
0
Ementa: Aprendizagem sistemática e assistemática. Concepções teóricas de aprendizagem. Fatores intrapessoais e interpessoais que
interferem no processo de aprendizagem.O processo ensino-aprendizagem.
Objetivo: Identificar e analisar diferentes teorias da aprendizagem e refletir a respeito do processo ensino-aprendizagem.
3 PSI.0122.01-0 Psicologia do Desenvolvimento I
4
0
Ementa: Gestação e puerpério. Noções de maturação,crescimento,desenvolvimento e constituição do sujeito. A constituição social
da infância. As etapas do desenvolvimento e habilidades esperadas na primeira e na segunda infância.
Objetivo: Identificar os principais conceitos de infância,desenvolvimento e constituição do sujeito,bem como as habilidades esperadas
nas diversas faixas etárias.
3 PSI.0124.01-3 Estágio Básico Supervisionado I
0
3
Ementa: Métodos de observação e registro de processos psicológicos.
Objetivo: Observar e descrever processos psicológicos.
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3 SOC.0175.00-2 Dilemas Éticos e Cidadania
4
0
Ementa: Dilemas éticos na vida cotidiana: ação (meios e fins) e responsabilidade. O individualismo e seus conflitos. O valor da vida
- (humanos e não humanos). Justiça, felicidade e cidadania. Implicações éticas dos estilos de vida e das escolhas
profissionais.
Objetivo: Reconhecer a dimensão valorativa da ação humana sob uma análise ética, a fim de promover junto aos educandos a reflexão
sobre os princípios éticos implícitos e explícitos das próprias ações nas relações individuais, grupais ou sociais, avaliando
as possíveis implicações para o meio em que vive.
4 PSI.0114.02-6 Processos Grupais II
2
1
Ementa: História e contextualização do uso de dinâmicas de grupo.Teorias e técnicas de jogos,vivência e dinâmicas de grupo. A
perspectiva teórica de diferentes correntes na dinâmica dos grupos. Utilização de dinâmicas de grupos nas diferentes áreas
de atuação do psicólogo.
Objetivo: Executar intervenções nos processos grupais de modo a promover o seu desenvolvimento.
4 PSI.0118.00-5 Processos Psicofisiológicos
3
1
Ementa: Funções psicofisiológicas elementares (vigília,sono,fadiga,dor,fome)Funções psicofisiológicas
superiores(emoção,linguagem,percepção,atenção,memória,consciência,inteligência). Relação entre os processos
psicofisiológicos e as condições sociais e etárias.Transtornos orgânicos,psíquicos e ligados a substâncias psicoativas.
Objetivo: Compreender a relação corpo e psique nas funções elementares e superiores e identificar as principais alterações.
4 PSI.0120.02-6 Fenomenologia II
4
0
Ementa: Teorias e métodos das Psicologias de base fenomenológica-Gestalt,Psicodrama,existencialismo e humanismo.
Objetivo: Introduzir, de modo aprofundado, o estudo te´rico-prático de Psicologias que representem a fenomenologia e o
Existencialismo.
4 PSI.0121.02-2 Psicologia da Aprendizagem II
4
0
Ementa: Dificuldades,limites e possibilidades no processo ensino-aprendizagem. Perspectivas teóricas das dificuldades de
aprendizagem. As necessidades especiais,a escola especial e a educação inclusiva.
Objetivo: Refletir a respeito das dificuldades no processo ensino-aprendizagem e das necessidades especiais,inter-relacionando os
aspectos cognitivos,afetivos e sociais.
4 PSI.0122.02-9 Psicologia do Desenvolvimento II
4
0
Ementa: A idade escolar,a puberdade e a constituição social da adolescência. A passagem da sociabilidade infanto-juvenil à vida
adulta. A adolescência e as instituições sociais. A especificidade da subjetividade na adolescência:operadores
fundamentais.
Objetivo: Compreender a constituição social da infância à adolescência além dos operadores fundamentais da subjetividade
adolescente o sujeito no contexto social:família,escola e trabalho.
4 PSI.0123.01-7 Psicanálise I
4
0
Ementa: A história do movimento psicanalítico. A construção do psiquismo. A montagem pulsional. O inconsciente e suas
manifestações. O complexo de Édipo.
Objetivo: Articular o método analítico nos vários momentos da história do movimento psicanalítico,assim como a compreensão do
mesmo nas abordagens psicanalíticas acima descritas.
4 PSI.0124.02-1 Estágio Básico Supervisionado II
0
3
Ementa: Métodos de observação,registro,análise e interpretação de processos psicológicos.
Objetivo: Observar,analisar e relatar processos psicológicos.
5 PSI.0119.03-6 Estágio Básico Supervisionado III
0
3
Ementa: Métodos e técnicas de avaliação em psicologia.
Objetivo: Aplicar técnicas de avaliação psicológica nos contextos de intervenção da psicologia como ciência e profissão.
5 PSI.0122.03-7 Psicologia do Desenvolvimento III
4
0
Ementa: O estatuto social da vida adulta e velhice. As instituições sociais. A especificidade da subjetividade na vida adulta e
velhice.
Objetivo: Compreender a constituição do estatuto social da vida adulta e velhice e a especificidade da subjetividade no e no idoso.
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5 PSI.0123.02-5 Psicanálise II
4
0
Ementa: O sintoma na psicopatologia freudiana. O sintoma social e a psicanálise em extensão: os operadores fundamentais da
corrente psicanalítica e sua ética no trabalho em instituições. A transferência na clínica e no social.
Objetivo: Compreender a noção do sentido dos sintomas, da influência do social na sua formação e do tratamento destes na clínica
psicanalítica.
5 PSI.0132.00-8 Métodos de Pesquisa em Psicologia
4
0
Ementa: Pesquisa qualitativa e quantitativa. Grupos focais.Pesquisa-ação. Análise de discurso. Pesquisa-participante. Estudo de
caso. Pesquisa bibliográfica. Análise de conteúdo.
Objetivo: Diferenciar os diversos tipos de pesquisa qualitativa e quantitativa.
5 PSI.0133.00-4 Técnicas de Avaliação Psicológica I
3
3
Ementa: Avaliação: definição, aspectos éticos, modalidades. Recursos técnicos nas áreas: intelectual, percepto-motora, de aptidão e
de interesses.
Objetivo: Identificar áreas de aplicação da avaliação psicológica e a diversidade de recursos técnicos avaliativos.
5 PSI.0134.00-0 Teorias e Técnicas em Cognitivo - Comportamental
4
0
Ementa: Conceitos teóricos centrais da abordagem Cognitivo-Comportamental na clínica. Principais orientações técnicas e éticas em
Terapia Cognitivo-Comportamental. Processo terapêutico.
Objetivo: Compreender a finalidade, a utilização dos procedimentos cognitivos-comportamentais para o tratamento dos transtornos
psicológicos e planejar procedimentos de intervenção dentro dessa abordagem.
6 PSI.0119.04-4 Estágio Básico Supervisionado IV
0
3
Ementa: Diagnóstico e planejamento de intervenção.
Objetivo: Problematizar situações reais e planejar ações de intervenção psicológica, em contextos grupais ou individuais.
6 PSI.0124.00-5 Psicologia Clínica: Infância e Adolescência
4
0
Ementa: A Clínica infantil e seus instrumentos teórico-metodológicos, suas especificidades e interfaces com outras áreas do saber. O
manejo clínico com as diferentes estruturas clínicas. A família e o tratamento infantil.
Objetivo: Identificar as especificidades da clínica infantil no contexto clínico.
6 PSI.0133.02-0 Técnicas de Avaliação Psicológica II
3
3
Ementa: O processo psicodiagnóstico: fundamentação teórica, manejo e comunicação dos resultados. Técnicas projetivas.
Objetivo: Compreender e aplicar as informações relativas aos recursos na elaboração de um processo psicodiagnóstico.
6 PSI.0134.01-9 Psicologia Organizacional e do Trabalho I
4
0
Ementa: História e transformações no mundo do trabalho. Subjetividade e sofrimento psíquico no trabalho. História e Conceitos da
Psicologia Organizacional e do trabalho. Teorias organizacionais. Possibilidades e perspectivas de atuação do psicólogo
organizacional e do trabalho.
Objetivo: Executar e avaliar os diferentes processos que fazem parte da gestão de pessoas nos ambientes de trabalho.
6 PSI.0135.00-7 Teorias e Técnicas em Fenomenologia
4
0
Ementa: Estudo aprofundado de Psicologias de base Fenomenológica (Husserl e Sartre), com influência da filosofia Existencialista
de Sören Kierkegaard e outros filósofos Existencialistas e Humanistas. Estudo avançado da teoria e técnicas da Gestaltterapia de Perls, do Psicodrama de Moreno e da Psicologia Existencialista de Sartre, evidenciando a prática psicoterápica
das mesmas mediante estudos de caso.
Objetivo: Possibilitar que o aluno conheça efetivamente teorias ou psicologias representativas da fenomenologia e da filosofia
existencialista e humanista de modo intenso e aprofundado, desde suas raízes até a prática psicoterápica, realizando
correlações entre as mesmas e conseguindo justificar o uso das técnicas em cada abordagem, além de dominar o uso das
mesmas, dentro dos limites possíveis para um curso com tantas diversidades teóricas.
6 PSI.0135.01-5 Psicologia Social I
4
0
Ementa: Origens Filosóficas e Históricas da Psicologia Social. Caracterização, objeto e métodos em Psicologia Social. As categorias
fundamentais da Psicologia Social. Temas emergentes de pesquisa e campos de prática na Psicologia Social.
Objetivo: Compreender as origens filosóficas e históricas da Psicologia Social identificando seu objeto e métodos de estudo.
7 PSI.0119.05-2 Estágio Básico Supervisionado V
0
3
Ementa: Diagnóstico, planejamento e elaboração de projeto de intervenção de ações profissionais em psicologia, em contextos de
promoção de saúde.
Objetivo: Desenvolver projetos de ações que promovam saúde, com vistas ao aprimoramento de qualidade de vida.
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3
0
7 PSI.0125.00-1 Psicologia Histórico-Cultural
Ementa: A concepção epistemológica, método, subjetividade, sujeito, personalidae. Consciência. Atividade. Afetividade. O signo,
significado e sentido. Implicações do trabalho do psicólogo com base na Psicologia Histórico-Cultural: educação, saúde,
comunitária, organizacional e trabalho, pesquisa.
Objetivo: Analisar e compreender as categorias fundamentais da Psicologia Histórico-Cultural para o trabalho do Psicólogo.
3
0
7 PSI.0127.01-2 Psicologia Educacional I
Ementa: Histórico e situação atual da Psicologia educacional. Relação escola e sociedade.Concepções pedagógicas e políticas
educacionais.
Objetivo: Realizar uma primeira aproximação da psicologia na interface com a educação.
4
0
7 PSI.0127.02-0 Psicologia Educacional II
Ementa: A constituição da subjetividade mediada pelos processos de escolarização. Intervenções do psicólogo no processo
educacional e as implicações éticas. Psicologia e a interface com educação, saúde e trabalho.
Objetivo: Propiciar a compreensão da subjetividade e das intervenções no processo educacional.
4
0
7 PSI.0128.00-0 Saúde Mental
Ementa: Contexto histórico da Saúde mental. Diagnóstico de estruturas psicológicas. Exame do estado mental; consciência, humor,
afeto, sensopercepção, pensamento, memória, orientação. Acompanhamento terapêutico
Objetivo: Reconhecer as interfaces da psicopatologia com a psicologia.
4
0
7 PSI.0129.00-7 Teorias e Técnicas em Psicanálise
Ementa: A clínica psicanalítica: contexto histórico e a elaboração do método psicanalítico. Operadores fundamentais: manejo de
transferência e a abordagem do sintoma. O processo da análise e a direção do tratamento nas estruturas clínicas.
Objetivo: Estabelecer as relações entre a teoria, o método e a técnica da Psicanálise.
4
0
7 PSI.0134.02-7 Psicologia Organizacional e do Trabalho II
Ementa: O indivíduo nas organizações. O grupo na organização. A comunicação e sua importância nas relações de trabalho.
Liderança e estilos de direção. Motivação individual e grupal. Conflito e estratégias de negociação. O poder e as políticas
nas organizações. Cultura e mudança nas organizações. A participação nas organizações.
Objetivo: Compreender o processo complexo das relações que acontecem no interior dos grupos organizacionais.
4
0
7 PSI.0135.02-3 Psicologia Social II
Ementa: Organizações e instituições. Análise institucional. Principais correntes e novos conceitos da análise institucional
Objetivo: Identificar e analisar diferentes formas de conceber as instituições e organizações.
3
0
8 CFA.0081.00-9 Psicofarmacologia
Ementa: Introdução à farmacologia e à psicofarmacologia. Doenças neurodegenerativas. Medicamentos ansiolíticos, hipnóticos,
antidepressivos, antipsicóticos, analgésicos opióides e usados para tratamento de transtornos alimentares, de déficit de
atenção e hiperatividade. Drogas de abuso e dependência.
Objetivo: Reconhecer as consequências das drogas que atuam no SNC para o indivíduo e sociedade.
0
3
8 PSI.0119.06-0 Estágio Básico Supervisionado VI
Ementa: Diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação de ações profissionais em psicologia, em contextos de promoção de
saúde.
Objetivo: Desenvolver ações que promovam o trabalho interdisciplinar.
4
0
8 PSI.0123.00-9 Psicologia na Saúde
Ementa: Perspectiva de atuação do psicólogo nas instituições de saúde. O psicólogo na equipe interdisciplinar de saúde. Aspectos
culturais da doença. Efeitos psicológicos da doença. Atendimento psicológico em situações específicas: urgência,
cronicidade, tratamento intensivo, reabilitação e fase terminal. Modalidades de intervenção: terapêutica, pedagógica,
lúdica, profilática e outras.
Objetivo: Introduzir as discussões concernentes aos aspectos da inserção do psicólogo nas instituições de saúde, proporcionando uma
reflexão em torno da atuação interdisciplinar, bem como dos aspectos referentes ao conceito da saúde-doença e as possíveis
intervenções do psicólogo nas instituições de saúde.
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Disciplina
Créd. Teóricos Créd. Práticos
8 PSI.0130.00-5 Psicologia do Esporte e do Exercício
2
1
Ementa: Objetos de estudo da psicologia do esporte e do Exercício. Influências recíprocas entre a atividade física, saúde e processos
psicológicos nos contextos de exercício e de alto rendimento. Métodos de avaliação e intervenção em Psicologia do
Esporte e do Exercício.
Objetivo: Descrever os principais fundamentos teóricos e métodos de avaliação e intervenção em Psicologia do Esporte e do
Exercício.
8 PSI.0134.03-5 Psicologia Organizacional e do Trabalho III
4
0
Ementa: A constituição da subjetividade mediada pelos processos de escolarização. Intervenções do psicólogo no processo
educacional e as implicações éticas. Psicologia e a interface com educação,saúde e trabalho.
Objetivo:
8 PSI.0140.00-0 Psicologia Jurídica
3
0
Ementa: Psicologia e a lei. Psicologia e direito de família. Perícia psicológica. Psicologia e direito da criança e do adolescente.
Justiça e direitos humanos. Violência psicológica. Psicologia e direito Penal.
Objetivo: Propiciar a compreensão das intervenções do psicólogo no âmbito da Psicologia Jurídica.
9 PSI.0127.00-4 Psicoterapia de Grupo
2
1
Ementa: Linhas históricas de desenvolvimento das psicoterapias de grupo. Clínica grupal. As especificidades das psicoterapias
grupais. Principais abordagens em psicoterapias de grupo: Psicanálise (grupo psicanalítico, grupos operativos, análise
institucional). Gestalt-terapia. Psicodrama.
Objetivo: Interrelacionar os conceitos e a prática nas diversas abordagens em psicoterapia de grupo.
9 PSI.0128.01-9 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão I
0
20
Ementa: Ações do psicólogo em contextos organizacionais e institucionais.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
9 PSI.0129.01-5 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Promoção e
0
20
Atenção da Saúde I
Ementa: Ações do psicólogo em contextos de prevenção e promoção de saúde.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
9 PSI.0131.01-0 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Promoção e
0
10
Atenção à Saúde I
Ementa: Ações do Psicólogo em contextos de prevenção e promoção de saúde.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
9 PSI.0132.01-6 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão I
0
10
Ementa: Ações do psicólogo em contextos organizacionais e institucionais.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em processos de gestão organizacional.
9 PSI.0136.01-1 Trabalho de Conclusão de Curso I
2
0
Ementa: Regulamento específico. Processo CEPE N°227/2007, Parecer N°181/2008. Resolução N°082/2008 de 18/11/2008.
Objetivo: Incentivar a aproximação dos acadêmicos com a pesquisa, possibilitando o desenvolvimento da sua capacidade
intelectual,científica e criativa.
10 PSI.0126.00-8 Psicologia Comunitária
3
0
Ementa: Conceito de comunidade. História da Psicologia Comunitária no Brasil e na América Latina. Principais vertentes teóricas e
metodológicas da Psicologia Social Comunitária no Brasil. A pesquisa ação e participante como base da atuação da
Psicologia Social Comunitária. Experiências práticas de Psicologia Social Comunitária.
Objetivo: Identificar as principais vertentes dentro da abordagem da Psicologia Social Comunitária.
10 PSI.0128.02-7 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão II
0
20
Ementa: Ações do psicólogo em contextos organizacionais e institucionais.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
10 PSI.0129.02-3 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Promoção e
0
20
Atenção da Saúde II
Ementa: Ações do psicólogo em contextos de prevenção e promoção de saúde.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
Núcleo de Informática

Pag.: 7 de 8

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação

07/02/2012 19:32

Ementas por Currículo

Fase Turma
10 PSI.0131.02-8

Disciplina
Créd. Teóricos Créd. Práticos
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Promoção e
0
10
Atenção à Saúde II
Ementa: Ações do Psicólogo em contextos de prevenção e promoção de saúde.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
10 PSI.0132.02-4 Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão II
0
10
Ementa: Ações do Psicólogo em contextos organizacionais e institucionais.
Objetivo: Aplicar procedimentos psicológicos de intervenção em contextos de prevenção e promoção da saúde.
10 PSI.0136.02-0 Trabalho de Conclusão de Curso II
2
0
Ementa: Regulamento específico. Processo CEPE N° 227/2007, Parecer N°181/2008. Resolução N°82/2008 de 18/11/2008.
Objetivo: Incentivar a aproximação dos acadêmicos com a pesquisa, possibilitando o desenvolvimento da sua capacidade
intelectual,científica e criativa.
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