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Disciplina: Teorias e Pesquisas em Psicologia da Saúde e Processos Psicossociais 

Ano: 2019 Semestre: 2º Carga Horária: 60h Créditos: 04 

Linha de Pesquisa: ( ) Psicologia, Educação e Sociedade 

                               (X) Saúde e Processos Psicossociais  

Característica:      (X) Obrigatória ( ) Optativa  

Docente: José Juliano Cedaro 

EMENTA 

Sobre o psiquismo e a condição humana. As questões psicológicas como objeto da ciência. História 

e desenvolvimento da Psicologia da Saúde. Métodos de pesquisa em contextos da Psicologia da 

Saúde.  

OBJETIVOS 

1- Elaborar uma questão de pesquisa a ser desenvolvida para a conclusão do mestrado.  

2- Dissertar sobre um problema de pesquisa dentro da linha “saúde e processos  psicossociais” 

3- Escrever um capítulo da dissertação (ou um artigo), articulando-o com um referencial 

teórico-metodológico pertinente à linha de pesquisa. 

CONTEÚDO 

Encontro01: A Condição humana e o psiquismo(07/08/2019). 

Encontro 02: O objeto de pesquisa da Psicologia. A Psicologia como ciência (14/08/2019). 

Encontro 03:História e desenvolvimento da Psicologia da Saúde(21/08/2019). 

Encontro 04: Pesquisas em psicologia da saúde (28/08/2019). 

Encontro 05: Pesquisas em psicologia da saúde (04/09/2019). 

Encontros 06: Orientação para a escrita do texto (11/09/2019). 

Encontros07 a 09: Análise e discussão de dissertações/teses em Psicologia da saúde e 

processos psicossociais, produzidas nos últimos cinco anos (18/09, 25/09 e 09/10/2019). 

Encontros 10: Orientação para a escrita do texto (16/10/2019). 

Encontros 11a15: Apresentação de forma escrita de um capítulo da dissertação (ou artigo), 

sendo debatido pela turma (dois colegas indicados) e pelo docente(23/10,30/10, 06/11, 13/11 

e 20/11/2019). 

Obs.:  

1) “Encontro” = 18h30 às 22h30 (60 horas) 

2) Em relação à apresentação das dissertações/teses, cada discente deverá fazer uma 

análise oral/escrita, devendo disponibilizá-la para todos, via e-mail ou por meio do SIGAA, 

pelo menos uma semana antes. 

3) O cronograma acima é uma previsão, podendo ser alterado em função de atividades 

do Mapsi ou devido outros compromissos institucionais do docente. 
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ESTRATÉGIA 

 Aulas expositivas 

 Leitura e discussão de textos 

 Orientaçãopara a produção dos textos 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco, pincel,notebook edata-show. 

 Artigos, teses e dissertações sobre o assunto da disciplina. 

FORMA DE AVALIAÇÃO 

1- Resenha e apresentação oral de uma dissertação (ou tese) relacionada à linha de pesquisa, preferencialmente 

tenha sido produzida nos últimos cinco anos. Valor: 30,0  20 para a resenha e 10 para a apresentação oral (Obs.: 

Trabalho deve ser enviado a todos, por e-mailou por meio do SIGAA, pelo menos uma semana antes da 

apresentação e a resenha entregue no dia da aula que for apresentar). 

2- Participação nas “bancas” dos trabalhos dos/as colegas, com a produção de uma resenha crítica a cada trabalho 

lido, além das arguições orais. Valor: 20,0 pontos média de todas as participações, incluindo resenha e arguições 

orais (obs.: as resenhas deverão ser entregues no momento das bancas). 

3- Elaboração de um capítulo teórico (ou artigo) a ser utilizado na dissertação(mínimo de 15 páginas – conforme 

os critérios da ABNT ou normas da Revista “Psicologia: Ciência & Profissão”).Valor: 50pontos.Obs.: O discente 
deve encaminhar (por e-mail) o seu texto para a turma e para o professor uma semana antes do dia que estiver 

agendada a discussão de sua produção. Ressalta-se que pontualidade será um dos itens avaliados, além da coesão, 

coerência e adequação do texto à linha de pesquisa.  

 Data limite para entrega do texto final: 04/12/2019. 

CRONOGRAMA 

Aulas às quartas-feiras, período noturno, iniciando dia 07 de agosto de 2019 e encerrando dia 20de novembro de 

2019. 

Vide Conteúdo (detalhamento das aulas). 

Entregue em: 03/07/2019 

Reformulado:  
Docente (assinatura) 

Homologado em: __/__/____ 

 

Coordenação (assinatura) 

 

https://www.google.com.br/search?q=DUNKER,+Christian&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjn4qeioOzcAhVCkZAKHVAJDZQQkeECCCUoAA

