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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Psicologia da Educação  Código: ET084

 Natureza: 

 (  X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Ensino Remoto Emergencial - ERE

 CH Total:60

 CH Semanal: 7h 

 

Padrão (PD):

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

Número de turmas: 01

Número de vagas para cada turma: 25

EMENTA 

Contribuições da Psicologia da Educação para a formação docente. Concepções teóricas contemporâneas sobre desenvolvimento e aprendizagem e suas
implicações pedagógicas. Noções introdutórias à Educação Especial e inclusão.

                                                                                                              PROGRAMA

Subjetividade docente e habilidades sociais educativas.
Psicologia da Educação: histórico, objeto de estudo e importância na formação docente;
Análise do Comportamento: principais conceitos, concepções sobre desenvolvimento e aprendizagem e implicações pedagógicas.
Abordagem Sociocognitiva: principais conceitos, concepções sobre desenvolvimento e aprendizagem e implicações pedagógicas.
Abordagem Socioconstrutivista: principais conceitos, concepções sobre desenvolvimento e aprendizagem e implicações pedagógicas.

OBJETIVO GERAL

Conhecer as bases teóricas da ciência psicológica sobre o desenvolvimento e aprendizagem para a prática docente.

OBJETIVO ESPECÍFICO

·         Perceber a relevância do conhecimento científico a respeito dos processos de desenvolvimento e aprendizagem para a prática docente;

·         Reconhecer a complexidade do fenômeno do ensino/aprendizagem em seus mais diferentes aspectos;

·         Identificar os principais conceitos e concepções das teorias psicológicas contemporâneas sobre desenvolvimento/aprendizagem e refletir acerca de
suas implicações pedagógicas;

·         Descrever aspectos da subjetividade docente importantes para o processo de ensino-aprendizagem;

·         Promover habilidades sociais educativas.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida por meio do ensino remoto, com carga horária distribuída em 6 horas de atividades síncronas (2h dispostas em 3 encontros
descritos no cronograma), e 54 horas de atividades assíncronas, a serem totalizadas no prazo de 08 semanas. Estudantes realizarão o acompanhamento das
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tarefas e atividades propostas por meio da UFPR Virtual. Além dos encontros previstos em modalidade síncrona, estudantes poderão receber a avaliação e
interagir com colegas e com o docente responsável de forma assíncrona. Por fim, nas semanas em que não ocorrer o encontro síncrono, será
disponibilizado um plantão tira-dúvidas semanal de 1 hora, onde o docente estará on-line via chat para esclarecer dúvidas, orientar e prestar suporte aos
alunos.

Modelo de tutoria: O professor será o tutor. O professor já tem experiência em tutoria EAD. O professor irá acompanhar as atividades discentes, conforme
o cronograma do curso; manterão regularidade de acesso ao AVA e darão retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 48 horas; de modo a
estabelecer contato permanente com os alunos e mediação das atividades discentes.

Infra-estrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental: Estudantes e professor precisarão de acesso a microcomputador (ex., Desktop, Notebook,
Chromebook, Smartphone, Tablet), com acesso à internet.

Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos: Haverá o período de uma semana para ambientação dos recursos tecnológicos a serem
utilizados pelos discentes e se incluirá um vídeo explicativo sobre o funcionamento da disciplina.

Sistema de comunicação: As atividades serão disponibilizadas na plataforma UFPR Virtual. Para realização das aulas síncronas, será disponibilizado via
link do Google Meet (ou Teams). Adicionalmente, para contribuir com a comunicação poderá ser utilizado e-mail, WhatsApp ou chat no Teams.
Estudantes poderão solicitar o agendamento de horários complementares para estudos ou acompanhamento da disciplina.

Como materiais didáticos das aulas assíncronas serão utilizados vídeos de curta duração, textos, postagem de atividades, fórum, quizes e outras
ferramentas colaborativas de construção do conhecimento que serão definidas de acordo com o perfil e disponibilidade de recursos da turma. Para os
encontros síncronos da turma com o docente serão utilizadas as plataformas de transmissão descritas (que poderão sofrer alteração de acordo com a
necessidade).

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos conceitos e habilidades será feita periodicamente, através do desenvolvimento de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem da
UFPR Virtual.

A nota final será composta de: a) notas das atividades (quiz, postagens, wikis, etc.) (40% da nota final), b) participação em ao menos duas aulas síncronas
e fórum de discussão (20%, 10% cada) e c) construção de um quadro síntese com indicação de atividades pedagógicas contemplando os processos de
aprendizagem envolvidos com base nos teóricos da Psicologia da Educação estudados. Será disponibilizado template para elaboração do quadro síntese
(40%).

A frequência será controlada pela participação e realização das atividades na UFPR Virtual. Para ser aprovado no curso, cada aluno(a) terá que alcançar,
no mínimo, 70 (setenta) pontos e 75% (setenta e cinco) de frequência.

A data de exame final para quem não atingir a média para aprovação, será realizado dia 23/09 pela plataforma da UFPR Virtual
 

 

CRONOGRAMA

Previsão de cronograma:

Encontros síncronos Período / Atividades
assíncronas

28/07 - 19h às 21h 27/07 a 31/07

11/08 - 19h às 21h

03/08 a 07/08

10/08 a 14/08

17/08 a 21/08

15/09 - 19h às 21h

24/08 a 28/08

31/08 a 04/09

07/09 a 11/09

14/09 a 18/09

23/09 Exame final
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

CARRARA, K. (Org.) Introdução à Psicologia da Educação: Seis Abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004

COLL,C.; PALÁCIOS, J.E.; MARCHESI, A. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação escolar – Vol. 2. 2. Ed. Porto
Alegre: Artes Médicas, 2004.

MINDAL, Clara Brener. Introdução ao estudo da psicologia da educação. In: RAMOS, E. C.; FRANKLIN, K. Fundamentos da Educação: os diversos
olhares do educar. Curitiba : Juruá, 2010.

MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, p. 139-149.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

BALL, S. J., BAILEY, P., MENA, P., DEL MONTE, P., SANTORI, D., TSENG, C.- YING, YOUNG, H., & OLMEDO, A. A constituição da
subjetividade docente no Brasil: um contexto global. Revista Educação Em Questão, 46(32), 2013. Disponível em:
<https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/5114>. Acesso em: 08 jul. 2020.

 

COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento Psicológico e Educação-Vol. 3: Transtornos de Desenvolvimento e
Necessidades Educativas Especiais. Penso Editora, 2016.

 

GUZZO, Raquel Souza Lobo et al. Psicologia e Educação no Brasil: uma visão da história e possibilidades nessa relação. Psicologia: teoria e pesquisa,
v. 26, n. 25ANOS, p. 131-142, 2010.

 

SALVADOR, César Coll et al. Psicologia da educação. Penso Editora, 2016.

 

SANTROCK, John W. Psicologia educacional. McGraw-Hill Editora, 2009.

 

*A bibliografia básica e complementar será disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (UFPR Virtual) e compartilhadas por e-mail.

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à distância.

Documento assinado eletronicamente por TALITA COSTA DE OLIVEIRA ALMEIDA, Usuário Externo, em 09/07/2020, às 16:56, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FATIMA JOAQUIM MINETTO, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIA E
FUNDAMENTOS DA EDUCACAO - ED, em 09/07/2020, às 22:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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