
 

 
 

Ficha 2 2020/ERE 
 

 

Disciplina:  

Tópicos Especiais em Psicologia III 

Código:  

HP820 

Natureza:  

(  ) Obrigatória  

( X ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

Não há 

Co-requisito:  

Não há 

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

EaD* 

ERE 

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 (Unidade Didática)  

 

Temas contemporâneos em Psicologia e Educação.  

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

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. 

 

Breve introdução à diversidade de perspectivas teóricas sobre gênero, sexualidade e diversidade 

sexual na Psicologia. 

Gênero, corpo, sexo, sexualidade. 

Identidade de gênero e orientação sexual. 

Interseccionalidade gênero, etnia/raça, classe social. 

Mulheres negras e teoria feminista. 

O Conselho Federal de Psicologia e a atuação do psicólogo no campo científico da sexualidade. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover conhecimento e reflexão crítica sobre teorias, temas, conceitos, concepções e fatos 

sociais contemporâneos relacionados a gênero e sexualidade. 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Coordenação do Curso de Psicologia 
Departamento de Psicologia 
 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Apresentar concepções, conceitos, temas e teorias sobre gênero e sexualidade em diferentes 

perspectivas científicas. 

Promover reflexão e conhecimento sobre possibilidades de atuação da Psicologia diante de 

demandas relacionadas à sexualidade e gênero. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir do dia 

4 de agosto de 2020, ou seja, segundo ciclo, e término na oitava semana posterior (22 de 

setembro), às terças de manhã 8h30 - 10h30. 

As atividades assíncronas serão compostas de palestras e lives com profissionais, filmes e vídeos 

previamente selecionados que os alunos deverão comentar (o guia para esta atividade será 

disponibilizado), além da produção de trabalho individual escrito e entrevista. 

 

a) Sistema de comunicação: será criado um grupo no WhatsApp e será disponibilizado um email 

específico para contatar o docente e a mestranda estagiária em docência da disciplina. As 

atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste email até 

as 12h da sexta-feira de cada semana.  Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada 

no Microsoft Teams. Os textos recomendados serão postados no moodle da disciplina. 

A plataforma utilizada será Microsoft Teams para as atividades síncronas e assíncronas. 

Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um email 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. A mestranda estagiária em docência da disciplina 

fará o acompanhamento dos alunos em horários de disponibilidade para responder a dúvidas sobre 

os textos recomendados e as atividades. A docente também estará disponível em horários a serem 

agendados para tirar dúvidas sobre o conteúdo e as atividades solicitadas. 

 

c) Material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados por email. 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, email 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 aulas os tutoriais para cada tipo de atividade serão oferecidos (Como 

ler e resumir os textos disponibilizados? Guia prático para fazer uma resenha crítica). As dúvidas e 

dificuldades poderão ser resolvidas através de email, durante o chat da turma com a mestranda 

estagiária em docência e em horários previamente agendados de encontros virtuais. 

 

f) Identificação do controle de frequência das atividades. Fica estabelecido o controle de frequência 

somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares 

desenvolvidos pelas/pelos estudantes. O controle de frequência somente será realizado através 

de participação síncrona e entrega de atividades semanais: comentários e reflexões sobre 

filmes, vídeos, lives, palestras e resenhas de textos abordados na atividade síncrona.  



 

g) Indicação do número de vagas:  25 vagas 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

As formas de avaliação serão todas de forma remota.  

A Avaliação considerará a produção de pensamento crítico sobre a temática. 

 

Deve incluir os instrumentos de avaliação, critérios de avaliação valor (peso) de cada atividade 

proposta, média mínima. Deve ser apresentado aos alunos no primeiro dia de aula, contendo, pelo 

menos: 

 

Avaliação 1 = valor 40 

Trabalho individual. 

Produção de um trabalho individual escrito (word, times new roman 12, espaço 1,5, de 5 a 10 

páginas, APA ou ABNT) com introdução, desenvolvimento, conclusão (apresentando seu 

posicionamento e reflexões diante do estudado e pesquisado) e referências bibliográficas 

consultadas (no mínimo duas) sobre um dos temas trabalhados nas aulas sincrônicas ou outro 

tema de interesse vinculado à temática Psicologia, diversidade sexual e de gênero. 

Enviar para email amanda.g.sartor@gmail.com 

Último prazo de envio: 1º de setembro 

 

Avaliação 2 = valor 40 

Trabalho em trio 

Entrevistar de forma remota um(a) profissional da psicologia  da área de sexualidade e fazer uma 

relação com o que foi estudado na disciplina. 

Apresentação oral pelo trio para a turma toda (podendo usar recursos midiáticos e tecnológicos de 

modo que todos tenham acesso) no dia 22 de setembro. Cada trio terá 10minutos para a 

apresentação e deverá suscitar perguntas, questionamentos, reflexões e posicionamentos críticos 

para promover o debate ao final de todas as apresentações, com duração de 30 minutos. 

 

Avaliação 3 = valor 20 

Trabalho individual 

Frequência e participação nas aulas síncronas (valor 7, cada aula valor 1) e em período assíncrono 

assistir a um vídeo, filme ou documentário de livre escolha relacionado à temática da disciplina e 

fazer por escrito um comentário a ser entregue até (valor 13) 

 

 

Média: Avaliação A (40) + Avaliação B (40) + Avaliação C (20) = 100 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

BORGES, L.S.; CANUTO, A. DE A. A.; DE OLIVEIRA, D.P.; VAZ, R.P. (2013). Abordagens 

de Gênero e Sexualidade na Psicologia: Revendo Conceitos, Repensando Práticas. Psicologia 

ciência e profissão, 33(3), p. 730-645. Recuperado em 01 de maio de 2017, 

<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v33n3/v33n3a16.pdf 

mailto:amanda.g.sartor@gmail.com
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v33n3/v33n3a16.pdf


 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 01. 22 de março de 1999. Estabelece 

normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual. Disponível em: 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 01. 29 de janeiro de 2018. Estabelece 

normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e 

travestis. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2018/01/resolucao_cfp_01_2018.pdf  

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Tentativas de Aniquilamento de subjetividades 

LGBTIs. Brasília, DF : CFP, 2019.  Disponível em:  https://site.cfp.org.br/publicacao/tentativas-

de-aniquilamento-de-subjetividades-lgbtis/  

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Nota técnica nº 002. 15 de agosto de 2018. 

Orienta as(os) profissionais de Psicologia no atendimento às pessoas transexuais e travestis, 

promovendo o acolhimento, o acompanhamento, a autonomia e a despatologização. Disponível 

em: https://crppr.org.br/wp-content/uploads/2018/08/nt-002-2018.pdf 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6º REGIÃO (org). Psicologia e Diversidade 

sexual. Nº 11, São Paulo: Caderno temático, 2011. Disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/caderno_tematico_11

.pdf 

 

hooks, bell. (2015). Mulheres negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira De Ciência 

Política, (16), 193-210. Recuperado de https://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/2237 

 

JESUS, Jaqueline G. de. Orientações sobre identidade de gênero. Guia técnico sobre pessoas 

transexuais, travestis e demais transgêneros ... 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%

C3%83O_TRANS.pdf?1334065989 

 

KILOMBA, Grada. Descolonizando o Conhecimento. Uma Palestra-Performance de Grada 

Kilomba. Tradução Jessica Oliveira. 

Downloads/KILOMBA%20Descolonizando%20o%20conhecimento.pdf 
 

PERES, Wiliam Siqueira. Travestilidades nômades: a explosão dos binarismos e a 

emergência queering. Rev. Estud. Fem. [online]. 2012, vol.20, n.2, pp.539-547. ISSN 0104-

026X.  https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000200014. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BONFIM, C. A condição da mulher: contribuição da perspectiva histórico-crítica na promoção da 

educação sexual emancipatória 1ª edição eletrônica. Navegando Publicações, Uberlândia/MG, 

2018. Disponível em: https://issuu.com/navegandopublicacoes/docs/ebook_claudiabonfim 

 

BUTLER, J. Regulações de gênero. Cadernos Pagu, v. 42, p. 249-275, Jan./Jun. 2014. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n42/0104-8333-cpa-42-00249.pdf>. 

 

COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do 

pensamento feminista negro. Soc. estado.,  Brasília ,  v. 31, n. 1, p. 99-127,  Apr.  2016 . 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/resolucao_cfp_01_2018.pdf
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C3%83O_TRANS.pdf?1334065989
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PERES,+WILIAM+SIQUEIRA
https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000200014
https://issuu.com/navegandopublicacoes/docs/ebook_claudiabonfim
http://www.scielo.br/pdf/cpa/n42/0104-8333-cpa-42-00249.pdf


Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69922016000100099&lng=en&nrm=iso> 

 

COLLINS, P. H. (2017). Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e política 

emancipatória. Parágrafo, 5(1), 7-

17. http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/559 

 

FAUSTO-STERLING, Anne. Dualismos em duelo. Cadernos pagu (17/18) 2001/02: pp.9-79. 

https://www.scielo.br/pdf/cpa/n17-18/n17a02.pdf 

 

FEDERICI, S. Calibã e a bruxa. São Paulo: Editora Elefante. Tradução: Coletivo Sycorax, 2016. 

Disponível em: 

http://coletivosycorax.org/wpcontent/uploads/2016/08/CALIBA_E_A_BRUXA_WEB.pdf .  

 

GONZALES, Lélia. (1984). Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais 

Hoje, Anpocs, p. 223-

244. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/247561/mod_resource/content/1/RACISMO%20E

%20SEXISMO%20NA%20CULTURA%20BRASILEIRA.pdf 

 

HARAWAY, Donna. “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma 

palavra , Cadernos Pagu: n. 22 (2004): O risco do bordado. 

 

HARAWAY, Donna. (2009). Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 

privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, (5), 7-41. Recuperado 

de https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773 

 

JESUS, Jaqueline G. de. Dos estudos de gênero às teorias queer: desdobramentos do feminismo e 

do movimento LGBT na psicologia social . Disponível 

em:<http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/627.%20dos%20e

studos%20de%20g%CAnero%20%C0s%20teorias%20queer.pdf> 

 

KELLER, E. F. (2016). Qual foi o impacto do feminismo na ciência?. Cadernos Pagu, (27), 13-

14. Recuperado de https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8644756 

 

PAIVA, V. A psicologia redescobrirá a sexualidade? Psicologia em estudo, v. 13, n.4, p. 641-651, 

Dez. 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=287122111002>. 

 

PINTO, Céli Regina Jardim. O feminismo bem-comportado de Heleieth Saffioti (presença do 

marxismo). Rev. Estud. Fem. vol.22 no.1 Florianópolis Jan./Apr. 2014 

https://doi.org/10.1590/S0104-026X2014000100017  

 

Professor da Disciplina: Norma da Luz Ferrarini 

Contato: 

(41)99226-1904 

normadaluz@ufpr.br 

normadaluzf@gmail.com 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Elaine Cristina Schmitt Ragnini 

 

Assinatura: _________________________ 
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AULAS SÍNCRONAS – TERÇAS-FEIRAS, DAS 8H30 AS 1030 

7 ENCONTROS DE 2 HORAS = 14 HORAS SÍNCRONAS 

 

 

AULAS ASSÍNCRONAS - 16 HORAS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 04 A 21 

DE SETEMBRO/2020 PELA/O ESTUDANTE E QUANDO DEVEVÁ REALIZAR: 

- as leituras obrigatórias indicadas para as aulas síncronas preparando suas dúvidas, 

questionamentos e reflexões;  

- leituras complementares que lhe interesse, contribua para a sua formação e para as tarefas 

solicitadas na avaliação da disciplina; 

- assistir a vídeos, filmes, documentários; 

- fazer o trabalho solicitado na avaliação 1. 

- preparar e realizar a entrevista prevista na avaliação 2; 

- fazer o trabalho solicitado na avaliação 1. 

 

 

CRONOGRAMA, TEMA e BIBLIOGRAFIA DAS AULAS SÍNCRONAS: 

 

04/08 - professora Norma 

Tema: Apresentação dos alunos e da disciplina. 

Discussão sobre gênero, corpo, sexo, sexualidade.  

Breve introdução à diversidade de perspectivas teóricas de gênero e sexualidade na Psicologia. 

Método e recursos didáticos: 

Aula dialogada com expressão das opiniões, concepções e dúvidas dos estudantes sobre as 

categorias gênero, corpo, sexo, sexualidade. 

Bibliografia – leitura obrigatória: 

BORGES, L.S.; CANUTO, A. DE A. A.; DE OLIVEIRA, D.P.; VAZ, R.P. (2013). Abordagens de 

Gênero e Sexualidade na Psicologia: Revendo Conceitos, Repensando Práticas. Psicologia ciência e 

profissão, 33(3), p. 730-645. Recuperado em 01 de maio de 2017, 

<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v33n3/v33n3a16.pdf 

 

 

11/08 – Palestrante Matheo 

Tema: Atuação de psicólogas e psicólogos em relação às pessoas transexuais. 

Método e recursos didáticos: 

Palestra e debate 

Bibliografia – leitura obrigatória: 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 01. 22 de março de 1999. Estabelece 

normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da Orientação Sexual. Disponível em: 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução nº 01. 29 de janeiro de 2018. Estabelece 

normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. 

Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/resolucao_cfp_01_2018.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v33n3/v33n3a16.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/resolucao_cfp_01_2018.pdf


 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Nota técnica nº 002. 15 de agosto de 2018. Orienta 

as(os) profissionais de Psicologia no atendimento às pessoas transexuais e travestis, promovendo o 

acolhimento, o acompanhamento, a autonomia e a despatologização. Disponível em: 

https://crppr.org.br/wp-content/uploads/2018/08/nt-002-2018.pdf 

 

 

18/08 - professora Norma 

Tema: Mulheres negras e teoria feminista. 

Método e recursos didáticos: 

Aula dialogada com expressão das opiniões, concepções e dúvidas dos estudantes 

Bibliografia – leitura obrigatória: 

hooks, bell. (2015). Mulheres negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira De Ciência 

Política, (16), 193-210. Recuperado de https://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/2237 

 

ATIVIDADE ASSINCRÔNICA OBRIGATÓRIA: ASSISTIR AO VÍDEO: 

Descolonizando o Conhecimento. Uma Palestra-Performance de Grada Kilomba.. Tradução 

Jessica Oliveira. Downloads/KILOMBA%20Descolonizando%20o%20conhecimento.pdf 

 

 

25/08 - mestranda Amanda, estagiária em docência  

Tema: Identidade de gênero e afetividade 

Método e recursos didáticos: 

Aula expositiva e bate-papo ao final sobre a temática. 

Bibliografia – leitura obrigatória: 

JESUS, Jaqueline G. de. Orientações sobre identidade de gênero. Guia técnico sobre pessoas 

transexuais, travestis e demais transgêneros ... 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C

3%83O_TRANS.pdf?1334065989 

 

PERES, Wiliam Siqueira. Travestilidades nômades: a explosão dos binarismos e a 

emergência queering. Rev. Estud. Fem. [online]. 2012, vol.20, n.2, pp.539-547. ISSN 0104-

026X.  https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000200014. 

 

 

01/09: Palestrante Jaqueline de Jesus 

Tema: Dos estudos de gênero às teorias queer: desdobramentos do feminismo e do movimento 

LGBT na psicologia social. 

Método e recursos didáticos: 

Palestra e debate 

Bibliografia – leitura obrigatória: 

JESUS, Jaqueline G. de. Orientações sobre identidade de gênero. Guia técnico sobre pessoas 

transexuais, travestis e demais transgêneros ... 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_POPULA%C3%87%C
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08/09: Feriado 

 

 

15/09 

Tema: O Conselho Federal de Psicologia e a atuação do psicólogo no campo científico da 

sexualidade. 

Método e recursos didáticos: 

Aula dialogada com expressão das opiniões, concepções e dúvidas dos estudantes. 

Bibliografia: 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Tentativas de Aniquilamento de subjetividades 

LGBTIs. Brasília, DF: CFP, 2019.  Disponível em:  https://site.cfp.org.br/publicacao/tentativas-de-

aniquilamento-de-subjetividades-lgbtis/  

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6º REGIÃO (org). Psicologia e Diversidade 

sexual. Nº 11, São Paulo: Caderno temático, 2011. Disponível em: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/caderno_tematico_11.p

df 

 

 

22/09 – Avaliação 

Apresentação das entrevistas realizadas pelas duplas de estudantes e participação dos estudantes no 

debate. 
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