
 

QUADRO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA  

 

 

a) DISCIPLINAS DE TRONCO COMUM 
OBRIGATÓRIAS PARA MESTRADO E OPTATIVAS PARA DOUTORADO 
 
*O aluno de MESTRADO deve cursar, pelo menos, uma das duas disciplinas de Estágio 
Supervisionado I e II 
 
 
 

 
325651 - EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E 
ESCOLAR 
Ementa: A questão epistemológica e filosófica do conhecimento. Conhecimento, verdade e teoria. 
Conhecimento, descoberta e ciência. Psicologia, ciência e cultura. Concepção de evolução e 
desenvolvimento humano.  Teorias e metodologias para o estudo do desenvolvimento humano, 
processos educativos e Psicologia Escolar. 
Créditos= 04 
 

 
325210 - SEMINÁRIO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E PSICOLOGIA ESCOLAR 
Ementa: Desenvolvimento humano como processo no contexto sociocultural. Aspectos teóricos, 
metodológicos e éticos das pesquisas. A elaboração de projetos e relatórios científicos. As diferentes 
etapas do trabalho científico. Análise e discussão de projetos em desenvolvimento humano e psicologia 
escolar, com foco das discussões direcionado para as dimensões epistemológicas e metodológicas dos 
projetos. Ênfase nos projetos em andamento relacionados às linhas de pesquisa da área de 
concentração.  
Créditos= 04 
 

 
324663 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PRÁTICA DE ENSINO EM PSICOLOGIA 1* 
Ementa: Desenvolvimento de atividades de ensino de graduação na área de Psicologia, sob orientação 
do professor responsável. 
Créditos= 04 
 

 
324671 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PRÁTICA DE ENSINO EM PSICOLOGIA 2 * 
Ementa: Desenvolvimento de atividades de ensino de graduação na área de Psicologia, sob orientação 
do professor responsável. 
Créditos = 06 
 

 
 
 



b) DISCIPLINAS DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 
b1) DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA MESTRADO E DOUTORADO 
 
 
*Disciplinas Tópicos 1 e 2, Seminários 1 e 2, Produção de Textos Científicos, Estudos Inter-
laboratoriais e Laboratoriais, Estágio Supervisionado 1, 2 e 3 poderão ser cursadas mais de uma 
vez. 
 
 
 

 
325295 - TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Ementa: História e relações entre conceitos, princípios, teorias e metodologias. A perspectiva do 
desenvolvimento no ciclo de vida. Diversidade teórica: história, paradigmas e modelos. Caracterização e 
análise crítica dos pressupostos e componentes dinâmico-estruturais de teorias do desenvolvimento. 
Perspectivas e limitações. A questão ética. 
Créditos= 4  
 

 
325236 - CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Ementa: Abordagens contemporâneas das relações entre cultura e desenvolvimento. Conceitos, teorias e 
métodos. As perspectivas sócio-histórica e cultural e a crítica ao transculturalismo. Self, identidade, linguagem 
e cultura. Análise crítica de estudos contemporâneos. 
Créditos= 4  
 

 
325643 - MÉTODOS QUANTITATIVOS E PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Ementa: Métodos de pesquisa para o estudo do desenvolvimento humano na perspectiva quantitativa: 
planejamento, delineamento e análise de dados. Análise crítica de estudos na área. Aspectos éticos na 
pesquisa. 
Créditos= 4  
 

 
325716 - METODOLOGIA QUALITATIVA E PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Ementa: Questões teóricas e epistemológicas da metodologia qualitativa. Caráter dialógico e processual da 
investigação dos processos de desenvolvimento. Critérios de legitimidade da construção do conhecimento na 
pesquisa qualitativa. O empírico e o teórico na pesquisa qualitativa. Diferentes tendências e métodos. 
Aspectos éticos na pesquisa. 
Créditos= 4  
 

 
324213 - PSICOLOGIA ESCOLAR  
Ementa: Análise da inter-relação entre Psicologia e Educação. Articulação da Psicologia Escolar aos 
fundamentos da Psicologia do Desenvolvimento. História, epistemologia, ideologia e teorias da Psicologia 
Escolar. Formação inicial e continuada de psicólogos escolares. Psicologia Escolar e a formação de 
educadores: perfil e desenvolvimento de competências. Avaliação Psicológica. Inclusão Escolar. Psicologia 
Escolar e políticas públicas. Aspectos teóricos, metodológicos e éticos da pesquisa em Psicologia Escolar. 
Créditos= 4  
 



 
325759 - PROCESSOS CRIATIVOS  
Ementa: O processo criativo. História, teorias e modelos da psicologia da criatividade. Desenvolvimento 
humano e artes temporais. Características cognitivas e sócio-afetivas relacionadas à criatividade. Fatores 
estimuladores e inibidores da criatividade. Métodos. Análise crítica de estudos na área. 
Créditos= 4  
 

 
325791 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS  
Ementa: Teorias e pesquisas sobre desenvolvimento atípico. A constituição biopsicossocial da pessoa. 
Desenvolvimento e educação: história, estudos e pesquisas. Escola: segregação e inclusão. Políticas públicas 
no Brasil, adaptações curriculares e perspectivas de desenvolvimento humano. 
Créditos= 4  
 

 
324817 - TÓPICOS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 1* 
Ementa: Enfoques teóricos e metodológicos relevantes à área visando um aprofundamento específico em 
temáticas e questões históricas e teóricas, metodológicas contemporâneas dos processos psicológicos de 
desenvolvimento em suas diferentes dimensões em diferentes culturas. Conteúdo variável a critério do 
Colegiado do Programa. 
Créditos= 4  
 

 
325309 - TÓPICOS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 2* 
Ementa: Enfoques teóricos e metodológicos relevantes à área visando o aprofundamento específico em 
temáticas e questões históricas e teóricas, metodológicas contemporâneas dos processos psicológicos de 
desenvolvimento em suas diferentes dimensões em diferentes culturas. Conteúdo variável a critério do 
Colegiado do Programa. 
Créditos= 2 
 

 
325333 - TÓPICOS EM PSICOLOGIA ESCOLAR 1* 
Ementa: Enfoques teóricos e metodológicos relevantes à área visando o aprofundamento específico em 
temáticas e questões históricas e teóricas, metodológicas contemporâneas em diferentes contextos 
educativos. Conteúdo variável a critério do Colegiado do Programa. 
Créditos= 4  
 

 
325341 - TÓPICOS EM PSICOLOGIA ESCOLAR 2* 
Ementa: Enfoques teóricos e metodológicos relevantes à área visando um aprofundamento específico em 
questões históricas e teóricas, metodológicas contemporâneas em diferentes contextos educativos. Conteúdo 
variável a critério do Colegiado do Programa. 
Créditos= 2 
 

 
325805 - SEMINÁRIO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 1* 
Ementa: Estudos avançados de temas contemporâneos da Psicologia do Desenvolvimento. Embasamento 
teórico-metodológico em temas relacionados aos processos psicológicos e dinâmicas de desenvolvimento 
humano em diferentes contextos culturais. Conteúdo variável a critério do Colegiado do Programa. 
Créditos= 4  



 
 
325813 - SEMINÁRIO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 2* 
Ementa: Estudos avançados de temas contemporâneos da Psicologia do Desenvolvimento. Embasamento 
teórico-metodológico em temas relacionados aos processos psicológicos e dinâmicas de desenvolvimento 
humano em diferentes contextos culturais. Conteúdo variável a critério do Colegiado do Programa. 
Créditos= 2  
 

 
 
325821 - SEMINÁRIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR 1* 
Ementa: Estudos avançados de temas contemporâneos da Psicologia Escolar. Embasamento teórico-
metodológico em temas relacionados aos professos psicológicos de desenvolvimento em suas diferentes 
dimensões dos contextos educativos.  
Conteúdo variável a critério do Colegiado do Programa. 
Créditos= 4 
 

 
325830 - SEMINÁRIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR 2* 
Ementa: Estudos avançados de temas contemporâneos da Psicologia Escolar. Embasamento teórico- 
metodológico em temas relacionados aos professos psicológicos de desenvolvimento em suas diferentes 
dimensões dos contextos educativos.  
Conteúdo variável a critério do Colegiado do Programa. 
Créditos= 2 
 

 
320072 - PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS * 
Ementa: Oficina de produção textual: planejamento, escrita e revisão de textos científicos. Revisão e leitura 
crítica de textos científicos. Síntese de textos. Normas de publicação APA e ABNT. Submissão de manuscrito 
à revista científica.  
Créditos= 4  
 

 
 
320048 - ESTUDOS INTERLABORATORIAIS 1* 
Ementa: Estudo e discussão avançados de textos teórico-metodológico específicos de interesse comum a 
projetos dos diferentes laboratórios, visando o desenvolvimento teórico-metodológico na formação do 
pesquisador e de um conjunto de projetos de pesquisa em andamento dos diferentes grupos de pesquisa do 
Programa.  Conteúdo variável a critério do professor, grupo de pesquisa ou laboratório proponente. 
Créditos= 4 
 

 
 
320056 - ESTUDOS INTERLABORATORIAIS 2* 
Ementa: Estudo e discussão avançados de textos teórico-metodológico específicos de interesse comum de 
projetos dos diferentes laboratórios, visando o desenvolvimento teórico-metodológico na formação do 
pesquisador e de um conjunto de projetos de pesquisa em andamento dos diferentes grupos de pesquisa do 
Programa.  Conteúdo variável a critério do professor, grupo de pesquisa ou laboratório proponente. 
Créditos= 2 
 



 
320064 - ESTUDOS LABORATORIAIS* 
Ementa: Estudo e discussão avançados de textos teórico-metodológico específico de interesse comum ao 
grupo de pesquisa proponente, visando o desenvolvimento teórico-metodológico na formação do pesquisador 
e de projetos de pesquisa em andamento no Laboratório.  Conteúdo variável a critério do professor, grupo de 
pesquisa ou laboratório proponente. 
Créditos= 2 
 

 
MONITORIA *  
Ementa: Participação, juntamente com o professor responsável pelas atividades de ensino, pesquisa e/ou 
extensão, em tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento em nível de Graduação ou Pós-
Graduação. Experiência no planejamento das atividades, na preparação de aulas, no processo de avaliação e 
na orientação aos alunos, na realização de trabalhos práticos e experimentais. Participação na prática do 
ensino. Elo de ligação entre professor e alunos. 
Créditos=2 

 
B2) DISCIPLINA OPTATIVA APENAS PARA O DOUTORADO 
 
*Disciplina poderá ser cursada mais de uma vez. 
 

 
319970 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PRÁTICA DE ENSINO EM PSICOLOGIA 3* 
Ementa: Desenvolvimento de atividades de ensino em disciplinas de Estudo e Pesquisa em Psicologia para 
grupo de estudo temático na pós-graduação, sob orientação do professor responsável. 
Créditos= 2 
 

 
B3) DISCIPLINAS OPTATIVAS DE OFERTA INDIVIDUAL PARA MESTRADO E DOUTORADO 
 

 
324078 - ESTUDO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 1 
Ementa: Atividades relacionadas aos diferentes momentos do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
individual, desenvolvidas com o orientador. Estratégias de revisão da literatura. Conteúdo variável de acordo 
com o andamento de estudo individual e projeto. 
Créditos= 2 
 

 
324108 - ESTUDO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 2 
Ementa: Atividades relacionadas aos diferentes momentos do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
individual, desenvolvidas com o orientador. Revisão da literatura. Conteúdo variável de acordo com o 
andamento de estudo individual e projeto. 
Créditos= 2 
 

 
319988 - ESTUDO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 3 
Ementa: Atividades relacionadas aos diferentes momentos do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
individual, desenvolvidas com o orientador. Conteúdo variável de acordo com o andamento de estudo 
individual e projeto. 
Créditos= 4 



B4) DISCIPLINAS OPTATIVAS DE OFERTA INDIVIDUAL PARA DOUTORADO 
 

 
319996 - ESTUDO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 4 
Ementa: Atividades relacionadas aos diferentes momentos do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
individual, desenvolvidas com o orientador. Conteúdo variável de acordo com o andamento de estudo 
individual e projeto. 
Créditos= 2 
 

 
320021 - ESTUDO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 5 
Ementa: Atividades relacionadas aos diferentes momentos do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
individual, desenvolvidas com o orientador. Conteúdo variável de acordo com o andamento de estudo 
individual e projeto. 
Créditos= 2 
 

 
320030 - ESTUDO E PESQUISA EM PSICOLOGIA 6 
Ementa: Atividades relacionadas aos diferentes momentos do desenvolvimento do projeto de pesquisa 
individual, desenvolvidas com o orientador. Conteúdo variável de acordo com o andamento de estudo 
individual e projeto. 
Créditos= 4 
 

 


