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Período Especial 
 

 

Disciplina: Psicologia da Morte Código: HP630 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral     (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: 
Não há. 

Co-requisito:  
Não há. 

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA 
História da morte no ocidente. A morte de si. A morte do outro e o luto. Suicídio. A psicologia diante da 
morte. A família, o psicólogo e a equipe de saúde diante da morte. 

Justificativa da proposta 
 

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 

1. A história da morte 
a. A morte na história do ocidente 
b. Morte e luto no Brasil 

2. A Morte de Si 
a. Morte e existência 
b. Terminalidade e questões bioéticas 
c. Cuidados Paliativos 
d. O suicídio 

3. A Morte do Outro 
a. Teorias do luto: apego e fenomenologia-existencial 
b. O luto materno 

4. Emergências e desastres 

a. Luto e pandemia 

5. O Psicólogo na Terminalidade e no Luto 

OBJETIVO GERAL 

Discutir a temática das perdas, da morte, do morrer e do luto no campo da psicologia fenomenológica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso as alunas e alunos deverão ser capaz de refletir criticamente sobre os processos 
relacionados à morte e ao morrer, bem como suas implicações sociais, psicológicas e ontológicas. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

As estratégias pedagógicas utilizadas para que os alunos atinjam os objetivos de aprendizagem propostos 
serão: aulas expositivo-dialogadas, síncronas, onde as leituras dos textos e vídeos deverão ser realizadas 
previamente para discussão, debates e reflexões sincronicamente. Serão utilizados os seguintes recursos: 
textos, vídeos, plataforma Microsoft Teams, Plataforma Moodle. 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir do dia 06 de 
agosto de 2020, ou seja, segundo ciclo, e término no dia 26 de setembro de 2020. As atividades 
assíncronas serão compostas de filmes e vídeos previamente selecionados que os alunos deverão 
comentar (o guia para esta atividade será disponibilizado). 
 

a. Sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico para contatar o docente e os 
monitores da disciplina (psicologiadamorteufpr@gmail.com). As atividades que comprovam 
frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste e-mail até as 12h da sexta-feira de 
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cada semana. Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams. 
Os textos recomendados serão postados no MOODLE da disciplina. 
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 e seus professores convidados realizarão as atividades síncronas 

de discussão e debate. Um monitor será solicitado para realizar o acompanhamento dos alunos 
em horários de disponibilidade para responder a dúvidas sobre os textos recomendados e as 
atividades; 
 

c. Material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no MOODLE. Os 
links para Filmes e vídeos serão colocados no material da disciplina; 
 

d. Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: para cursar esta 
disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, registro na plataforma MOODLE, e-mail 
pessoal registrado na UFPR acesso regular a internet; 
 

e. Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: durante a primeira semana de aula os tutoriais para cada tipo de atividade serão 
oferecidos. As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de e-mail, durante o chat da 
turma com o monitor e em horários previamente agendados de encontros virtuais; 
 

f. Identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência somente será 
realizado através de entrega de atividades semanais: resenhas de textos abordados na atividade 
síncrona; 
 

g. Indicação do número de vagas: 25 vagas 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades semanais – 50 pontos 
Podcast – 20 pontos 
Prova – 30 pontos 
 
A nota das atividades semanais será uma média simples de todas as atividades entregues. Ao 
final, soma-se essa nota com a nota da prova e do podcast 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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. 

 

 
Professor da Disciplina: Profª Drª Joanneliese de Lucas Freitas 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail): psicologiadamorteufpr@gmail.com 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profª Drª Elaine Cristina Schmitt Ragnini 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

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

06/08 

1 

Apresentação do programa/cronograma 

Distribuição dos temas do trabalho (podcast) 

 

História da morte no ocidente e no Brasil 

 

Bibliografia básica: 

Koury, M. G. P. (2014). O luto no Brasil no final do século XX. Caderno CRH, 27, 

593-612. doi: 10.1590/S0103-49792014000300010 

 

Bibliografia complementar: 

Ariès, P. (2003). As atitudes diante da morte. In P. Ariès. História da morte no 

ocidente (P. V. Siqueira, Trad.). (pp.25-104). Rio de Janeiro: Ediouro. (Original 

publicado em 1975). 

Koury, M. G. P. (2010). Ser Discreto: Um estudo sobre o processo de luto no 

Brasil urbano no final do século XX. Revista Brasileira de sociologia da 

Emoção – RBSE, 9 (25). Recuperado de 

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20v.9%20n.25%20abril%20de%202010.

pdf 

 

Atividade recomendada: 

Assistir vídeo sobre morte e finitude: 

https://www.youtube.com/watch?v=NWjO9dIgpJM 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva um pequeno ensaio sobre como você percebe a morte. 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Preparar tópicos a serem tratados no podcast (em grupo) 

Assistir o vídeo sobre Heidegger: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkQjj0vDHDk 

13/08 
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Morte e existência 

Entrega do roteiro do podcast (tópicos) com objetivo detalhado e o público 

alvo 

 

Bibliografia básica: 

Pisetta, E. E. (2007). Morte e finitude. Síntese Revista de Filosofia, 34, 219-246. 

Recuperado de 

http://faje.edu.br/periodicos2/index.php/Sintese/article/view/208/378 

 

Bibliografia complementar: 

Heidegger, M. (2005). O ser para a morte. In A. Vergez & D. Huisman (Orgs.), 

Historia de los filosofos ilustrada por los textos. Madri: Tecnos. Texto 

traduzido livremente para uso exclusivo em sala de aula. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva um pequeno ensaio sobre como você percebe como a morte tem sido 

tratada hoje pelos meios de comunicação em tempos de COVID19. 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Separar bibliografia para a construção do podcast (em grupo) 

Assistir os vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ep354ZXKBEs 

https://www.youtube.com/watch?v=mT1o2AGv4L4 

https://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792014000300010
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20v.9%20n.25%20abril%20de%202010.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/RBSE%20v.9%20n.25%20abril%20de%202010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NWjO9dIgpJM
https://www.youtube.com/watch?v=bkQjj0vDHDk
http://faje.edu.br/periodicos2/index.php/Sintese/article/view/208/378
https://www.youtube.com/watch?v=ep354ZXKBEs
https://www.youtube.com/watch?v=mT1o2AGv4L4
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A morte de si: O paciente terminal e os cuidados paliativos 

Entrega da bibliografia básica a ser utilizada na construção da cartilha 

 

Bibliografia básica: 

Matsumoto, D. Y. (2012). Cuidados paliativos: conceito, fundamentos e princípios 

(pp. 23-30). In Manual de Cuidados Paliativos ANCP. São Paulo: ANCP, 2ª 

ed. Recuperado de: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-

2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&

Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXS

YFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2

P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-

6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIP

Co7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-

kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOW

Zxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-

8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23 

Bibliografia complementar: 

Freitas, J. L. (2009). Estudo de caso: Lucia. In J. L. Freitas. Experiência de 

adoecimento e morte: Diálogos entre a pesquisa e a Gestalt-terapia (pp. 89-

98). Curitiba: Juruá. 

Kubler-Ross, E. (2002). Sobre a morte e o morrer. São Paulo: Martins Fontes. 

Siqueira, J. E. (2005). Reflexões éticas sobre o cuidar na terminalidade da vida. 

Bioética, 13(2), 37-50. Recuperado de 

http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1

06/111 

Moreira, V., Mesquita, S., & Melo, A. K. (2010). A experiência de hospitalização 

vivida por pacientes com AIDS. Boletim de Psicologia, 9(133), 153-166. 

Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-

59432010000200003&script=sci_arttext 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva uma resenha do documentário: 

A Partida Final (Netflix) 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 
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A morte de si: O suicídio 

 

Bibliografia básica: 

Feijoo, A. M. L. C. (2019). Suicídio: uma compreensão sob a ótica da psicologia 

existencial. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 71(1), 158-173. Recuperado 

de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

52672019000100012&lng=en&tlng=pt. 

 

Bibliografia complementar: 

Cassorla, R. M. S. (1984). O que é suicídio. São Paulo: Brasiliense. 1984. 

Freitas, J. L., Prado, A. S., Mathias, B., Greschuck, G. R., & Neto, J. D. (2013). 

Revisão bibliométrica das produções acadêmicas sobre suicídio entre 2002 e 

2011. Psicologia em Pesquisa, 7, 251-260. Recuperado de 

http://www.ufjf.br/psicologiaempesquisa/files/2013/12/v7n2a12.pdf 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Faça uma pequena pesquisa nos meios de comunicação e relate como o suicídio 

tem sido retratado nesse momento de pandemia de COVID19 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53264426/09-09-2013_Manual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf?1495647744=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DManual_de_cuidados_paliativos_ANCP.pdf&Expires=1594229351&Signature=L8puudochtiqL9JEjvdfaKQPG2L6wZDB3mOXSYFn29jybLqorlHtWS7bjfgHSKzZ8hWaJNEGKu6scf8Gx4fC2ScAfWeVhb3vnwe2P9VcdUkbdtcHDS4~zPrf-6KlEnC25WEAaGwU7kwJOLzCS735wVYPopDVFsTYNRZmNQkhjIMUNqbPIPCo7wAuLf6PUJkA-0jJubv6r9W~6Z-kQ~5m8pDhsA15nr4ABGRMMUD8OYsqRQnaKIxjyeBWmNOxNvz9ojWkgOWZxjm8hp2zYVy1L8d5cKVZnEpntA8XQt3M5Tcby-8D9u7qYYB1uGhgZIxWbJuzUASKaTaFab1FNGoL3w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23
http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/106/111
http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/106/111
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432010000200003&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432010000200003&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672019000100012&lng=en&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672019000100012&lng=en&tlng=pt
http://www.ufjf.br/psicologiaempesquisa/files/2013/12/v7n2a12.pdf
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 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qaXcjExnhbM&t=88s 

03/09 

5 

A morte do outro 

Teorias sobre luto: Apego e Fenomenologia existencial 

 

Bibliografia básica: 

Freitas, J. L. (2018). Luto, pathos e clínica: uma leitura fenomenológica. 

Psicologia USP, 29(1), 50-57. https://doi.org/10.1590/0103-656420160151 

Freitas, J. L. (2013). Luto e fenomenologia: Uma proposta compreensiva. Revista 

da Abordagem Gestáltica – Phenomenological Studies, XIX, 97-105. 

Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rag/v19n1/v19n1a13.pdf 

 

Bibliografia complementar: 

Freitas, J. L., Michel, L. H. F., & Zomkowski, T. L. (2015). Eu sem tu: uma leitura 

existencial do luto em psicologia. In J. L. Freitas & M. V. F. Cremasco 

(Orgs.), Mães em luto: a dor e suas repercussões existenciais e 

psicanalíticas (pp. 25-44). Curitiba: Juruá. 

Parkes, C. M. (1998). O custo do compromisso. In C. M. Parkes. Luto: Estudos 

sobre a perda na vida adulta (pp. 17-30). (M. H. P. Franco, Trad). São Paulo: 

Summus. (Original publicado em 1972). 

Santos, S. R. B. (2014). A teoria do apego e o luto. In F. S. Santos (Eds.), Tratado 

brasileiro sobre perdas e luto (pp. 99-107). São Paulo: Atheneu. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva um Ensaio sobre “o que é luto?” 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Preparar a primeira versão do texto para o podcast (em grupo) 

10/09 

6 

A morte do outro: O luto materno 

Entrega do primeiro esboço do podcast 

 

Bibliografia básica: 

Freitas, J. L., & Michel, L. H. F. (2014). A maior dor do mundo: o luto materno em 

uma perspectiva fenomenológica. Psicologia em Estudo (Impresso), 19, 273-

283. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/pe/v19n2/10.pdf 

 

Bibliografia complementar: 

Freitas, J. L., & Michel, L. H. F. (2015). A vivência do luto materno: um olhar 

fenomenológico-existencial. In J. L. Freitas & M. V. F. Cremasco (Eds.), 

Mães em luto: a dor e suas repercussões existenciais e psicanalíticas (pp. 

15-24). Curitiba: Juruá. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva um pequeno ensaio sobre as especificidades do luto materno 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=peWpFEZ9a-g 

https://www.youtube.com/watch?v=qaXcjExnhbM&t=88s
https://doi.org/10.1590/0103-656420160151
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rag/v19n1/v19n1a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pe/v19n2/10.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=peWpFEZ9a-g
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17/09 

7 

Emergências e desastres – A Pandemia de COVID19 
 
Bibliografia básica: 
Faro, A., Bahiano, M. A., Nakano, T. C., Reis, C., Silva, B. F. P., & Vitti, L. S. (2020). 

COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. Estudos de Psicologia 
(Campinas),37, e200074. Epub June 01, 2020. https://doi.org/10.1590/1982-
0275202037e200074 

 
Bibliografia complementar: 
Conselho Federal de Psicologia. (2011). Psicologia de emergências e desastres na 

América Latina: promoção de direitos e construção de estratégias de atuação. 
Brasília, DF. 

Conselho Federal de Psicologia. (2016). Nota técnica sobre atuação da psicologia 
na gestão integral de riscos e de desastres, relacionadas com a política de 
proteção e defesa civil. Brasília, DF. 

Franco, M.H.P. (2015). Intervenção psicológica em emergências – fundamentos 
para a prática. São Paulo: Summus. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: PROVA 

 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Entregar a prova 

Assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=peWpFEZ9a-g 

24/09 

8 

Emergências e desastres – A Pandemia de COVID19 
ENTREGA DA PROVA 
 
Bibliografia básica: 
Ribeiro, M. P., & Freitas, J. L. (no prelo). A atuação do psicólogo na gestão integral 

de riscos e desastres: uma revisão sistemática da literatura. Gerais: Revista 
Interinstitucional de Psicologia, 2020. 

 
Bibliografia complementar: 
Conselho Federal de Psicologia. (2011). Psicologia de emergências e desastres na 

América Latina: promoção de direitos e construção de estratégias de atuação. 
Brasília, DF. 

Conselho Federal de Psicologia. (2016). Nota técnica sobre atuação da psicologia 
na gestão integral de riscos e de desastres, relacionadas com a política de 
proteção e defesa civil. Brasília, DF. 

Franco, M.H.P. (2015). Intervenção psicológica em emergências – fundamentos 
para a prática. São Paulo: Summus. 

 

 

 

https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074
https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074
https://www.youtube.com/watch?v=peWpFEZ9a-g

