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Disciplina: Tópicos especiais em Psicologia IV Código: HP821 

Natureza:  
() Obrigatória  ( x ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual ( x ) Modular  

Pré-requisito: Não há 
Co-requisito: 

Não há   

Modalidade: ( ) Presencial     ( x ) Totalmente Ensino Remoto 

Emergencial  

CH Total: 30 

CH módulo:2 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Temas contemporâneos em Psicologia e Trabalho. 

JUSTIFICATIVA DA PROSTA  
 
Sugestão de texto: A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e síncronas serão 
propostas a seguir. 

 
PROGRAMA  

 
Unidade 1. A atuação da Psicologia e atenção saúde mental e psicossocial na gestão integral de riscos e 
desastres no Brasil com ênfase na pandemia COVID 19.  
 
Unidade 2. Psicologia, saúde mental e atenção psicossocial na gestão integral de riscos e desastres no Brasil 
com ênfase na pandemia COVID 19:   demandas por uma prática profissional híbrida (online e presencial).   
 
Unidade 3. Psicologia, saúde mental e psicossocial na gestão integral de riscos e desastres no Brasil com 
ênfase na pandemia COVID 19 A função da rede de serviços assistenciais como organizadora de fluxos de 
práticas nos casos de emergência sanitária  
 
Unidade 4. Pensando uma psicologia da gestão integral dos riscos emergências e desastres antielitista, 
antirracista e antissexista.  
 
Unidade 5. Psicologia, saúde mental e psicossocial na gestão integral de riscos e desastres no Brasil com 
ênfase na pandemia COVID 19: a tensão entre a precarização e das relações de trabalho na profissão e as 
demandas diante da pandemia. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
As estudantes e os estudantes deverão conhecer e analisar o campo teórico-prático da “Psicologia e a gestão 
de riscos emergências e desastres no Brasil com ênfase na pandemia COVID 19”.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Conhecer e analisar resoluções, normas técnicas e éticas  que orientam a profissão em situações em que a 
psicologia é convocada atuar diante da gestão integral de riscos e desastres. 
Conhecer e analisar o debate que versa sobre o uso de atendimento online frente a situações que demandam 
atuação em rede assistencial.  
Analisar criticamente o diagrama político e econômico das relações de trabalho na psicologia atual com 
ênfase nas tensões e demandas por práticas profissionais online, reconhecendo os seus limites e as suas 
potencialidades diante da gestão de riscos e desastres. 
Demonstrar capacidade analítica para compor práticas profissionais antirracistas, antissexistas e antielitistas 
em contextos de desastres.   
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina seguirá as diretrizes do “ensino remoto emergencial”, contendo carga horária total de 30 horas-
aula. Da totalidade da carga horária, 18 horas-aula serão realizadas de forma síncrona e 12 de forma 
assíncrona. O programa disciplinar será desenvolvido no período de 8 dias letivos sequenciais. A forma de 
distribuição da carga horária diária de horas-aula está disposta no cronograma da disciplina, que estará 
disponível na plataforma utilizada.   
Sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico para contatar o docente e os discentes 
da disciplina. No email serão enviadas as informações sobre o início da disciplina, as orientações plataforma 
utilizada e a indicação do endereço dos links de encontros síncronos. O meio virtual denominado WhatsApp 
também será utilizado para realização de um grupo contendo as\os participantes da disciplina. O uso deste 
meio será restrito a divulgação do link para momento síncrono, lembretes sobre dia da avaliação, lembretes 
sobre datas de entrega de atividades, ou possíveis eventualidades com relação a organização dos encontros. 
As informações também serão divulgadas por e-mail, caso a\o estudante não disponha de WhatsApp. O 
endereço virtual para o momento síncrono será disponibilizado por (e-mail e whats) 1 hora antes do horário 
determinado da disciplina. Em caso de dificuldade no acesso, a\o estudante poderá manifestar-se por 
WhatsApp ou e-mail justificando a ausência. Da mesma forma, as\os estudantes poderão manifestar-se, 
justificando ausência em caso de eventualidades emergenciais que envolvem o cotidiano da pandemia. 
Sugere-se que as justificativas sejam emitidas em até 1 hora antes do encontro síncrono.  
A plataforma Teams será utilizada para as atividades assíncronas e síncronas.  Os encontros síncronos terão 
caráter de debate e discussão compartilhada sobre as temáticas em pauta. Os eventos assíncronos serão 
destinados para a realização de atividades e debates em fóruns criados na plataforma Teams. No link da 
disciplina estarão disponíveis o cronograma da disciplina, a ficha e materiais (textos, vídeos, notícias 
veiculadas nas redes sociais, legislação) que constituem a disciplina. Em função do caráter concentrado da 
disciplina, os todos materiais já estrão disponíveis no ambiente teams desde o início da disciplina. As 
atividades e fóruns de debates serão abertas nos respectivos dias de eventos assíncronos. O fórum será 
aberto com intuito de debater uma situação problema que envolve práticas da psicologia, saúde mental e 
psicossocial em tempos de pandemia. Para a explicitação da situação serão utilizados vídeos narrativos ou 
notícias de jornal. As notícias ou vídeos serão acompanhados de uma pergunta-dispositivo que servirá de 
eixo condutor para a discussão.  
As postagens deverão apresentar articulação com os textos-base. As\os também estudantes poderão 
debater utilizando também outras notícias de rede de jornal, ou com abordagens da psicologia que lhes sejam 
de interesse.  
 
No link atividades: estudantes poderão apontar as principais dúvidas e contribuições que o os textos dispõem. 
Também poderão apontar os pontos que gostariam que fossem melhor abordados ou aprofundado nos 
encontros posteriores.   
 
Eventos síncronos e assíncronos serão realizados em dias alternados. Todos os encontros síncronos serão 
gravados e disponibilizados para posterior visualização. 
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c) material didático para as atividades de ensino: Textos, vídeos e demais materiais serão disponibilizados 
na plataforma Teams.  
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar esta 
disciplina é necessário acesso a plataforma teams registro, e-mail pessoal registrado na UFPR, acesso 
regular a internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelas\os 
discentes: durante o primeiro encontro serão disponibilizados informativos e tutoriais sobre a realização das 
atividades.  As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de e-mail, 
 durante o chat da turma com a professora previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência será realizado através 
de entrega de atividades e inserção nos fóruns de debates disponíveis no ambiente teams e ou, resenhas de 
textos abordados na atividade síncrona.  
 
g) indicação do número de vagas:  25 vagas  
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Uma das avaliações terá como base a participação em dois fóruns de debate que serão disponibilizados na 
plataforma Teams. Essa avaliação ocorrerá no decorrer dos encontros assíncronos. No link “fórum” será 
disponibilizado um pequeno estudo de caso, cena, ou situação problema, acompanhado de uma questão-
dispositivo que servirá de eixo condutor para o debate. As\os estudantes deverão debater considerando  os 
textos disponíveis na plataforma, bem como, as discussões realizadas nos encontros síncronos . A\o 
estudante poderá inserir uma única postagem, ou se optar poderá se inserir no debate mais de uma vez. A 
quantidade de postagem não será critério de avaliação. A avaliação terá como critério a qualidade da 
postagem de cada estudante, ou seja, a articulação entre análise crítica da situação-caso em pauta, a 
legislação vigente, textos e os protocolos de ação já discutidos.   Objetivo: criar um dispositivo de debate 
em que a estudante possa exercitar a capacidade de análise e ação diante da produção de demandas 
em contextos de desastres e emergências.   
 
 
 
A primeira avaliação vale 5 pontos 
A segunda avaliação vale 5 pontos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

 
Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia 
Covid-19 – recomendações gerais, 2020.    
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia de emergências e desastres na América Latina: promoção de 
direitos e construção de estratégias de atuação / Conselho Federal de Psicologia. - Brasília: CFP, 2011. 
 
Conselho Federal de Psicologia. (2020b). Ofício-Circular nº 40/2020/GTec/CG-CFP. Recuperado 
de https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_CFP-0214041-Of%C3%ADcio-Circular_.pdf [ Links ] 

https://pesquisa.bvsalud.org/controlecancer/?lang=pt&q=au:%22Brasil.%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde.%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20Oswaldo%20Cruz%22
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-gerais.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-gerais.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI_CFP-0214041-Of%C3%ADcio-Circular_.pdf
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RESOLUÇÃO Nº 4, DE 26 DE MARÇO DE 2020: Dispõe sobre regulamentação de serviços psicológicos prestados 
por meio de Tecnologia da Informação e da Comunicação durante a pandemia do COVID-19. 
 
RADIS. Nós os vulneráveis: moradias precárias, ausência de medidas contra o covid 19 e desigualdade social 
edição 212 ■ Maio 2020 https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/todas-as-edicoes/212 
 
 
Sites 
 

• Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres – ABRAPEDE  
http://www.abrapede.org.br/publicacoes/page/2/ 

 

• Conselho Federal de Psicologia: https://site.cfp.org.br/ 
 

• Textos N-1 https://n-1edicoes.org/textos-1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

CREPALDI, Maria Aparecida et al . Terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19: demandas 
psicológicas emergentes e implicações práticas. Estud. psicol. (Campinas),  Campinas ,  v. 
37,  e200090,    2020  

SCHMIDT, Beatriz et al . Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19). Estud. psicol. (Campinas),  Campinas ,  v. 37,  e200063,    2020  

Rodrigues, A. (2020, 31 de março). Afastamentos por suspeitas de coronavírus explodem entre profissionais 
da saúde. Folha de S. Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/com-
alta-do-coronavirus-licencas-medicas-de-servidores-da-saude-aumentam-57-em-sp.shtml [ Links ] 
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