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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Questões Contemporâneas em 

Psicologia 
Código: HP677 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-

requisito:  
Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    

(  ).............. % EaD* 

CH Total: 

60 

CH 

semanal: 

04 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 00 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática) 
Processos psicológicos de construção de valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências no campo da cidadania, meio ambiente, 
qualidade de vida e sustentabilidade. Os novos campos de trabalho do Psicólogo. 
As novas exigências da formação em Psicologia. 
 

Justificativa da proposta 
 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19, e considerando a Resolução 59/20 do CEPE. Em decorrência disso, as 
atividades ocorrerão no decorrer das semanas nas formas assíncronas e síncronas. 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 
Unidade I: Subjetividade e Exclusão Social e Direitos Humanos 
 
Unidade II: A Psicologia Social e o compromisso com as Relações Político-Jurídicas. 
Psicologia Jurídica, Forense e Penitenciária.  A Psicologia e a interface com o Sistema 
Jurídico. Espaços de Intervenção Social do Psicólogo Jurídico/Forense 
 
Unidade III: Criminologia e Psicologia. Psicologia, Investigação Criminal e 
Psicopatologia: Estudo de Casos. 
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OBJETIVO GERAL 

 

- Possibilitar aos acadêmicos a compreensão de fenômenos jurídicos e sua inter-
relação com processos psicológicos em diferentes espaços de convivência social e, 
assim, instrumentalizá-los metodologicamente em processos de intervenção social.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Instrumentalizar o acadêmico a intervir em situações sociais em que os processos 
jurídicos necessitam da abordagem da Psicologia para sua efetividade. 

- Conhecer e analisar a dinâmica da privação de liberdade e seus impactos no 
psiquismo das pessoas que vivem ou viveram em privação de liberdade.  

- Refletir sobre a efetividade eou a ausência de políticas públicas para egressos do 
sistema prisional 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 13/08 até o dia 19/11 de 2020, ou seja, no período do terceiro ciclo de atividades 
remotas em período especial. Essas aulas síncronas ocorrerão sempre às quintas-feiras  
no período das 13:30 às 15:30 horas. As atividades assíncronas serão compostas de 
leituras de textos em pdf, relato analítico de documentários ou filmes relacionados ao 
tema psicologia e interface com a justiça previamente selecionados que os alunos 
deverão comentar (o guia para esta atividade será disponibilizado). 
 
 Sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico para contatar o 
docente. As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente 
por meio deste email conforme previsão no programa detalhado, anexo a essa ficha II..  
As atividades síncronas semanais ocorrerão através de equipe formada no Microsoft 
Teams.  Os textos recomendados serão postados no moodle da disciplina e por e-mail. 
 
Todas as atividades assíncronas ocorrerão por meio da plataforma teams e, em caso de 
necessidade de orientação aos alunos, os mesmos deverão solicitar um horário com o 
professor que poderá, diante da demanda, optar pelo whatsapp ou mesmo a plataforma 
teams.  
 
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. 
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Modelo de tutoria: Essa disciplina terá apenas o professor como tutor. 
 
Material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados na 
plataforma teams e por e-mails. Os links para Filmes e vídeos serão colocados no 
material da disciplina.   
 
Infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  para 
cursar esta disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, registro na plataforma 
MOODLE, email pessoal registrado na ufpr acesso regular a internet. 
 
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 será oferecido (Como ler e resumir os textos disponibilizados, Guia prático para 
fazer uma resenha crítica.) As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de 
e-mail, ou no grupo do whatsapp da disciplina. 
 
Identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades propostas nas aulas síncronas: 
resenhas de textos abordados na atividade síncrona.  
 
Indicação do número de vagas: 25 vagas 
  
Ambientação: o período de 13/08 a 17/08 será destinado a ambientação dos recursos 
a serem utilizados na disciplina. Portanto, nesse período, os discentes estarão sendo 
orientados em possíveis dúvidas quanto ao uso da plataforma teams ou whatsapp nessa 
disciplina. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Para o processo de avaliação do semestre, serão disponibilizados modelos de resenha, 
critérios de análise de filmes e questões para debate. A Avaliação final ocorrerá por meio 
de um projeto de intervenção em uma instituição prisional 
As atividades avaliativas serão entregues no primeiro dia de aula, com especificações 
de formato e prazos com seus respectivos objetivos. 
 
- A aprovação ocorrerá a partir da entrega das atividades que, somadas, terão o valor de 
nota de 00 a 100.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia em interface com a justiça e os 
direitos humanos. Brasília-DF: CFP, 2011 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA JURÍDICA. Cadernos de Psicologia 
Jurídica: Psicologia na prática jurídica. São Luiz-MA: UNICEUMA, Vo. 1, 2019. 
http://www.abpj.org.br/downloads/72f8eb4b270153c25a31596f4f75de5a.pdf 

http://www.abpj.org.br/downloads/72f8eb4b270153c25a31596f4f75de5a.pdf
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TORRACA de BRITO, L. M. Anotações sobre a Psicologia jurídica. Psicologia Ciência 
e Profissão. 32, 194-205, 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v32nspe/v32speca14.pdf 

Sousa, E. L. A. de, & Züge, M. B. A. Direito à palavra: interrogações acerca da proposta 
da justiça restaurativa. Brasília-DF:  Psicologia: Ciência e Profissão, 31(4), 2011. Disp; 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414- 
98932011000400012&lng=en&nrm=iso  > Acesso em 17- 02 - 2020 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

ALVARENGA FILHO, J. R. Prisão, delinquência e subjetividade.  ECOS (Estudos 
Contemporâneos da Subjetividade). Rio de Janeiro-RJ: UFF,  Vol. 5, n. 2, 2015. 
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/1384/1215 > Acesso em 
02/03/2019 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA JURÍDICA. Cadernos de Psicologia 
Jurídica: Psicologia na prática jurídica. São Luiz-MA: UNICEUMA, VOL. 2, 2019. 

Baratta, A. Criminologia Critica e Critica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. Rio de Janeiro-RJ: Editora Revan  e Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002. 

BRANDÃO, E.; GONÇALVES, H. S. Psicologia jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Nau 
Editora, 2004. 

BRASIL, CNJ. Regras de Bangkok – Regras das Nações Unidas par p tratamento de 
mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. 
Brasília-DF: Série Tratados Internacionais de direitos Humanos, 2016. 

BRASIL, CNJ. Regras de Mandela – regras mínimas das Nações Unidas para o 
tratamento de presos.  Brasília-DF: Série Tratados Internacionais de direitos Humanos, 
2016. 

CARMOS, Leila, A. C. O. do.  O Sorriso de Monalisa: a busca da verdade na prova 
testemunhal. São Paulo-SP: PUC-SP (Dissertação de Mestrado em Direito), 2010 
BORDIN, I.A. e OFFORD, D. R. Transtorno da conduta e comportamento anti-
social. Revista  Brasileira de Psiquiatria. São Paulo, v. 22, supl. 2, p. 12-15, dez. de 
2000. Disp.  Em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44462000000600004&lng=en&nrm=iso 
 

 
 
Professor da Disciplina: Márcio Cesar Ferraciolli 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): (041) 
996374363 – E-mail: marcio.ferraciolli.ufpr.especial@gmail.com 
Assinatura:  

http://www.scielo.br/pdf/pcp/v32nspe/v32speca14.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-%2098932011000400012&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-%2098932011000400012&lng=en&nrm=iso
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/1384/1215
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462000000600004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462000000600004&lng=en&nrm=iso
mailto:marcio.ferraciolli.ufpr.especial@gmail.com
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Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NO PERÍDO DO ESPECIAL  -  CICLO 3 

 

 

Unidade I:  
 
 
Unidade III: Criminologia e Psicologia. Psicologia, Investigação Criminal e Psicopatologia: 
Estudo de Casos. 

 

Unidade I: 
 
Subjetividade e Exclusão Social e Direitos Humanos 

Data Aula  Atividade 

13/08 Síncrona - Apresentação da Disciplina 
- Exposição sobre o processo histórico da exclusão social 
e o conceito de Justiça do ponto de vista histórico. 
 
 
- Solicitação de Resenha do texto (material a ser 
disponibilizado no E-mail da turma) a ser entregue até 
13/08. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia em 
interface com a justiça e os direitos humanos. Brasília-
DF: CFP, 2011. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-
content/uploads/2011/05/psic_direitos_25-03-11_-
_final.pdf 

14/08 
a 
17/08 

Assíncrona - Nesse período serão destinadas horas para a elaboração 
da resenha solicitada na aula assíncrona. 
No dia 17/08 das 13:30 as 15:30 – o professor estará on-
line (Plataforma Teams) para explicar sobre possíveis 
dúvidas na elaboração da resenha. Horário para 
supervisão 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/05/psic_direitos_25-03-11_-_final.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/05/psic_direitos_25-03-11_-_final.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2011/05/psic_direitos_25-03-11_-_final.pdf
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20/08 Síncrona Debate sobre A Subjetividade e os Direitos Humanos no 
contexto Prisional: A Instituição Total que estigmatiza a 
vida dentro e fora do sistema prisional. 
Debate sobre a resenha solicitada no dia 13/08. 
 
- Texto a ser debatido na Próxima aula síncrona: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA 
JURÍDICA. Cadernos de Psicologia Jurídica: Psicologia na 
prática jurídica. São Luiz-MA: UNICEUMA, Vo. 1, 2019. 
http://www.abpj.org.br/downloads/72f8eb4b270153c25a3
1596f4f75de5a.pdf  - cap. 2: Psicologia Jurídica: conceito 
e Histórico 
- Atividade para aulas Assíncronas: Leitura do Texto e 
elaboração de uma crítica com duas questões sobre o 
texto. Relacionar com a Psicologia. 

21/08 
a 
26/08 

Assíncrona - Leitura e entrega de resenha do texto 
Psicologia Jurídica: conceito e Histórico 
- No dia 24/08 das 13:30 as 15:30, o professor estará on-
line (Plataforma Teams) para explicar sobre possíveis 
dúvidas. 

27/08 Síncrona  -Debate do Texto: Psicologia Jurídica – Conceito Histórico 
- Texto a ser debatido na Próxima aula Síncrona: 

BRASIL, CNJ. Regras de Bangkok – Regras das Nações 
Unidas par p tratamento de mulheres presas e 
medidas não privativas de liberdade para mulheres 
infratoras. Brasília-DF: Série Tratados Internacionais de 
direitos Humanos, 2016. https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40af
bb74.pdf 

BRASIL, CNJ. Regras de Mandela – regras mínimas das 
Nações Unidas para o tratamento de presos.  Brasília-
DF: Série Tratados Internacionais de direitos Humanos, 
2016. https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf 

 
 

28/08 
a 
02/09 

Assíncrona Leitura dos textos e elaboração de 3 questões para 
debate. 
- No dia 01/09 ds 13:30 as 15:30, o professor estará on-
line (Plataforma Teams) para explicar sobre possíveis 
dúvidas. 

Unidade II: 
A Psicologia Social e o compromisso com as Relações Político-Jurídicas. 
Psicologia Jurídica, Forense e Penitenciária.  A Psicologia e a interface com o 
Sistema Jurídico.. Espaços de Intervenção Social do Psicólogo Jurídico/Forense 

 

http://www.abpj.org.br/downloads/72f8eb4b270153c25a31596f4f75de5a.pdf
http://www.abpj.org.br/downloads/72f8eb4b270153c25a31596f4f75de5a.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf
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03/09 Síncrona Debate do texto das Regras de Bangkok, a partir das 3 
questões elaboradas. 
Solicitação do próximo texto: 

BRASIL, CNJ. Regras de Mandela – regras mínimas das 
Nações Unidas para o tratamento de presos.  Brasília-
DF: Série Tratados Internacionais de direitos Humanos, 
2016. https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf 

04/09 
a 
09/09 

Assíncrona Os alunos deverão, nessa semana, elaborar 3 questões 
para debate, a partir das Regras de Mandela. 
- No dia 07/09 das 13:30 as 15:30, o professor estará on-
line (Plataforma Teams) para explicar sobre possíveis 
dúvidas. 

10/09 Síncrona Debate sobre as Regras de Mandela. Discussão sobre o 
sistema Prisional Brasileiro. Aula expositiva. 

11/09 
a 
16/09 

Assíncrona Leitura do Texto:  
ALVARENGA FILHO, J. R. Prisão, delinquência e 
subjetividade.  ECOS (Estudos Contemporâneos da 
Subjetividade). Rio de Janeiro-RJ: UFF,  Vol. 5, n. 2, 2015. 
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/13
84/1215 > Acesso em 02/03/2019 
 

Unidade III: 
Criminologia e Psicologia. Psicologia, Investigação Criminal e Psicopatologia: 
Estudo de Casos. 
 

17/09 Síncrona Debate sobre o texto: ALVARENGA FILHO, J. R. Prisão, 
delinquência e subjetividade.  ECOS (Estudos 
Contemporâneos da Subjetividade). Rio de Janeiro-RJ: 
UFF,  Vol. 5, n. 2, 2015. 
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/13
84/1215 > Acesso em 02/03/2019 
 

18/09 
a 
23/09 

Assíncrona - Ler o texto abaixo e assistir aos três vídeos: 
BORDIN, I.A. e OFFORD, D. R. Transtorno da conduta e 
comportamento anti-social. Revista  Brasileira 
de Psiquiatria. São Paulo, v. 22, supl. 2, p. 12-15, dez. de 
2000. Disp.  Em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1
516-44462000000600004&lng=en&nrm=iso 
- Vídeos:  
- Edmund Kemper 
https://youtu.be/U4n_6XVsniI 
- Pedrinho Matador – Serial Killer 
https://youtu.be/b9OLD41ol18 
- O Maníaco do Parque – Francisco 
https://youtu.be/DIW6_oXD-QU 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/1384/1215
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/1384/1215
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/1384/1215
http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/1384/1215
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462000000600004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462000000600004&lng=en&nrm=iso
https://youtu.be/DIW6_oXD-QU
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- Elaborar um texto, a partir da leitura do texto e dos vídeos 
assistidos, com uma reflexão que aborde: desafios que 
esse tipo de conhecimento pode trazer para a prática do 
profissional da Psicologia. (uma Lauda). 

24/9 Síncrona Debate sobre a reflexão a parir dos vídeos e texto. 

25/09 Assíncrona Elaborar uma auto-avaliação que aborde: impactos que os 
conhecimentos da disciplina produziu ou despertou em 
vocês (uma lauda) 

26/09 Síncrona Avaliação da disciplina. Proposições 

 
 


