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  Ficha 2  

Período Especial 
 

P 

UNIDADE CURRICULAR: Pesquisa em Psicologia Social  Código: HP610 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: HP 

360 Psicologia 

Social 

HP 656 

Metodologia de 

Pesquisa I 

Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 90 

CH semanal: 06 
Padrão (PD):  Laboratório (LB): 0 

Campo (CP): 

60 
Estágio (ES): 0 

Orientada (OR): 

30 
Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
O projeto de pesquisa: delimitação do tema/problema; questão de pesquisa; hipótese; relevância 
e objetivos; delineamento metodológico; revisão de literatura; referências bibliográficas. 
 

Justificativa da proposta 
 

A presente disciplina teórico-prática 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 (itens de cada unidade didática) * 

 
- Concepções sobre pesquisa em Psicologia Social 
 
- O papel da teoria na pesquisa em Psicologia Social 
 
- O planejamento da pesquisa 
 
- O levantamento da informação 
 
- Análise da informação 
 
- A redação do relatório de pesquisa 

 

OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá ser capaz de: compreender as características da pesquisa em Psicologia Social, 
efetuar pesquisa em Psicologia social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Compreender as bases epistemológicas da Pesquisa em Psicologia Social; construir um projeto 
de pesquisa em Psicologia Social; efetuar trabalho de campo seguindo os parâmetros éticos 
envolvidos na pesquisa; redigir relatório de pesquisa. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir do dia 
27 de julho 2020, ou seja, segundo ciclo, e término na nona semana posterior (21 de setembro). 
As atividades assíncronas serão compostas leitura de textos indicados pela professora, sobre o 
qual responderão questões por escrito e enviadas por e-mail, elaboração de projeto de 
pesquisa, exercícios de coleta de informações (remota), análise de informações e relatório de 
pesquisa (serão disponibilizadas orientações para essas atividades).  
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico 
(pesquisaempsicologiasocial@gmail.com) para contatar o docente e os monitores da disciplina. 
As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste e-
mail até as 17h da sexta-feira de cada semana (ver cronograma detalhado).  Os encontros 
semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams. Os textos recomendados 
serão postados no canal da disciplina no Microsoft Teams. 
 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a dificuldade 
deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e conteúdos sejam 
repassados para o mesmo. 
 
b) modelo de tutoria: O docente realizará as atividades síncronas (aula) e disponibilizará um 
horário na semana para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas. Um monitor também 
será solicitado para realizar o acompanhamento dos alunos em horários de disponibilidade para 
responder dúvidas sobre os textos recomendados e atividades.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Serão disponibilizados textos, apresentações 
em Power Point, orientações sobre as atividades e um link para acesso a materiais da pasta da 
professora no Dropbox por meio da plataforma Microsoft Teams.   
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar esta 
disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, e-mail pessoal e acesso regular a internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: durante a primeira semana de aulas serão disponibilizadas as orientações para as 
atividades e funcionamento da disciplina.  As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas por 
meio de e-mail, durante o chat da turma com o monitor ou com o professor em horários 
previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência somente será 
realizado através do envio por e-mail das atividades solicitadas. 
 
g) indicação do número de vagas:  15 vagas 
  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As atividades avaliativas dessa disciplina serão todas efetuadas de forma assíncrona, por meio 
da elaboração do Introdução do projeto de pesquisa, exercícios de coleta e análise de 
informações, e da discussão das informações coletadas.  Todas as atividades deverão ser 
enviadas por e-mail. A nota final será composta pela soma das notas obtidas em cada uma 
das avaliações. Segue o calendário das avaliações: 

1. Elaboração da introdução do projeto de pesquisa: o aluno deverá elaborar a Introdução 
de projeto de pesquisa em Psicologia Social que inclua: problematização, objetivos, 
justificativa do referencial teórico a ser utilizado, revisão de literatura inicial. Valor: 40. 
Data 10/08/2020. 

mailto:pesquisaempsicologiasocial@gmail.com
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2. Exercício de coleta de dados: o aluno deverá elaborar o método de coleta das 
informações e o registro de um exercício de coleta (ex.: transcrição de uma entrevista 
realizada remotamente, registro de questionário on-line, coleta de material audiovisual). 
Valor: 30. Data: 31/08/2020. 

3. Exercício de análise de dados e discussão teórica: elaboração da análise do material 
previamente coletado com e sua discussão com o referencial teórico. Valor: 30. Data: 
12/09/2020. 

**Exame Final: elaboração de uma versão corrigida do relatório conforme as indicações da 
professora até 23/09/2020 (para os alunos que não tiverem atingido a média mínima para 
aprovação). 
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http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
89082017000200016&lng=pt&tlng=pt. 
 

 

 

Professor da Disciplina: ________________________________________________________________ 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __________________________________ 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

Cronograma detalhado  
 

Horário de tutoria: quarta-feira das 14h às 15h de 05/08 a 23/09. 
Endereço de e-mail para comunicação com os alunos: pesquisaempsicologiasocial@gmail.com 
 

Data  Tema Atividade 
síncrona  
 
Total: 18h 

Atividade 
assíncrona  
Total: 12h 

Atividade prática  
 
Total: 60h 

27/07/2020 Apresentação da 
disciplina: temas e 
dinâmica de 
funcionamento.  
Introdução: 
Psicologia Social 
Contemporânea e 
Pesquisa  

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams  

Leitura de texto(s) 
indicado. Estudo 
dirigido a ser 
enviado por e-mail 
até dia 31/07/2020 

Pesquisa em base 
de dados sobre os 
temas de interesse 
do aluno para um 
projeto de 
pesquisa. 

03/08/2020 O método em 
psicologia social: 
objeto de 
pesquisa, 
questões 
norteadoras, o 
papel da literatura. 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Leitura de texto(s) 
indicado. Estudo 
dirigido a ser 
enviado por e-mail 
até dia 07/08/2020 

Elaboração da 
introdução de um 
projeto: questão 
de pesquisa, 
objetivos gerais e 
específicos, 
justificativa social. 

10/08/2020 
 
 
*envio da primeira 
avaliação  

Metodologias para 
o levantamento da 
informação. 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Leitura de texto(s) 
indicado. Estudo 
dirigido a ser 
enviado por e-mail 
até dia 14/08/2020 

Elaboração do 
método de 
levantamento das 
informações no 
projeto de 
pesquisa 

17/08/2020 Metodologias para 
o levantamento da 
informação. 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Leitura de texto(s) 
indicado. Estudo 
dirigido a ser 
enviado por e-mail 
até dia 21/08/2020 

Exercício de 
levantamento das 
informações.  

24/08/2020 Coleta de 
informações 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Elaboração de 
relato escrito das 
principais 
dificuldades no 
levantamento das 

Registro dos 
dados coletados. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000200016&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000200016&lng=pt&tlng=pt
mailto:pesquisaempsicologiasocial@gmail.com
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informações a ser 
enviados até dia 
28/08/2020 

31/08/2020 
*envio da segunda 
avaliação  

Análise da 
informação 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Leitura de texto(s) 
indicado. Estudo 
dirigido a ser 
enviado por e-mail 
até dia 04/09/2020 

Organização do 
material coletado. 

07/09/2020 Análise da 
informação e 
Discussão 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Leitura de texto(s) 
indicado. Estudo 
dirigido a ser 
enviado por e-mail 
até dia 
11//09/2020 

Elaboração da 
discussão dos 
resultados da 
pesquisa 
 

14/09/2020 
 
 
(*envio da terceira 
avaliação) 

Análise das 
pesquisas 
elaboradas 

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Análise das 
pesquisas 
elaboradas pelos 
colegas 
28//09/2020 

Revisão do 
relatório 

21/09/2020 Análise da 
experiência da 
disciplina  

Encontro virtual 
pela plataforma 
Microsoft Teams 

Elaboração de um 
texto relatando a 
experiência da 
disciplina a ser 
enviado por e-mail 
até dia 25/09/2020 

Exame Final: 
elaboração de 
uma versão 
corrigida do 
relatório conforme 
as indicações da 
professora até 
23/09/2020. 

 
 


