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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Psicologia e Saúde II: a Clínica Fenomenológica Código: HP 352 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

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

CH Total: 30 

CH semanal: 03 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

O papel do psicoterapeuta em abordagens fenomenológicas. 
A relação terapêutica na perspectiva fenomenológico-existencial. 
O psicodiagnóstico e a intervenção na perspectiva fenomenológico-existencial.  
O lugar do sintoma e da patologia na perspectiva fenomenológica e existencial.  
 

Justificativa   
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do 
COVID-19 e considerando a Res. 65/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e 

síncronas serão propostas a seguir. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
A disciplina será divida em 3 módulos: 1) Fundamentos teóricos, 2) Questões existenciais 
segundo R. May e 3) Psicoterapia existencial e as contribuições de I. Yalom. 
  

Módulo 1 
A Fenomenologia e o seu método  
Psicoterapia e o Método Fenomenológico 
O Existencialismo como movimento filosófico: Sartre, Merlau-Ponty e de Beauvoir 
A Psicologia Existencial: fundamentos 
 
Módulo 2 – As questões existenciais segundo R. May 
Morte e Finitude 
Isolamento e Solidão 
Liberdade e Responsabilidade 
A busca de Sentido da Vida 
 
Módulo 3 - Psicoterapia existencial e as contribuições de I. Yalom. 
Ansiedade e Conflito Psíquico 
O Aqui-e-agora da sessão terapêutica 
Espontaneidade e Congruência 
Empatia e acolhimento 

OBJETIVO GERAL 
 
A disciplina visa introduzir os conceitos básicos ligados à psicoterapia com enfoque 
fenomenológico-existencial. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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O estudante deverá aprender sobre os diferentes conceitos que fundamentam a prática do 
psicólogo clínico na abordagem existencial e sua intervenção terapêutica, ele deverá refletir 
sobre o modelo teórico-prático proposto por Irvin Yalom e seus desdobramentos no campo da 
psicologia.   
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Inicialmente, todas as leituras recomendadas para estarão disponíveis em pasta da disciplina 
na internet, documentos de domínio público e textos disponibilizados no drive da disciplina. A 
plataforma da disciplina será o TEAMS. 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir do dia 9 
de novembro de 2020 e término na décima semana posterior, dia 08 de fevereiro de 2021 
(recesso entre os dias 21/12 à 17/01). As atividades síncronas ocorrerão todas as segundas-
feiras às 10:30-12:30. As atividades assíncronas serão compostas de textos previamente 
selecionados que os alunos deverão comentar (o guia para esta atividade será disponibilizado na 
plataforma).  
 
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contatar o docente e 
os monitores da disciplina (disciplinaufpr_AnaPereira@yahoo.com ). 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 na “Equipe” da plataforma. Os 
recursos da UFPR Virtual e os materiais da disciplina serão apresentados pelo docente e 
monitores na primeira semana de aula, quando as atividades síncronas e assíncronas serão 
detalhadas. IDENTIFICAR O ARQUIVO COMO AFX_P&S_NOMECOMPLETO 
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. Um monitor será solicitado para realizar o acompanhamento dos alunos 
em horários de disponibilidade para responder às dúvidas sobre os textos recomendados e as 
atividades.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos e as orientações para cada atividade 
serão disponibilizados no Teams ou em drive. Os links para textos, filmes e vídeos serão 
colocados no “material da disciplina”.   
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar esta 
disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, email pessoal registrado na ufpr e acesso 
regular à internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: durante a primeira semana de aulas orientações para cada tipo de atividade serão 
dadas (Como ler e resumir os textos disponibilizados? Guia prático para fazer uma resenha 
crítica) As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de email, no chat da turma 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 como resenhas de textos abordados na 
atividade síncrona e atividades relacionadas.  
 
g) indicação do número de vagas:  30 vagas 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
AVALIAÇÃO 1 - Prova (60 pontos) – As provas serão individuais com consulta aos textos 
básicos da disciplina e o caso clínico indicado e buscará avaliar o conhecimento teórico-clínico 
do aluno. A prova será entregue ao aluno no dia 01/02/21. O aluno deverá enviar a prova 
para o email da disciplina (disciplinaufpr_AnaPereira@yahoo.com) com a identificação no 
arquivo: P&S_NOMEeSOBRENOME, no Assunto: Prova P&S 
 
AVALIAÇÃO 2 – Atividades assíncronas (40 pontos) – As atividades serão aceitas apenas 
nas datas agendadas. As avaliações devem ser enviadas para o email da disciplina. Os 
arquivos devem ser identificados como: AtividadeX_P&S_NOMEeSOBRENOME. 
 
Atividade 1:  Assistir o filme: O Gênio Indomável. Redigir comentários sobre os aspectos 
apresentado de primeira entrevista e formação de aliança terapêutica. 
Atividade 2: ler e formular 3 tipos diferentes de possíveis intervenções pertinentes ao caso cap. 
2 do livro do Yalom.   
Atividade 3:  a) ler Formular 3 tipos diferentes de possíveis intervenções pertinentes ao caso 
cap. 4 do livro do Yalom. Qual as principais temáticas do caso? 
Atividade 4: a) ler Formular 3 tipos diferentes de possíveis intervenções pertinentes ao caso 
cap. 4 do livro do Yalom. Qual as principais temáticas do caso? Responder as perguntas 
formuladas em sala de aula. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

May, R. (1982). O homem à procura de si mesmo. Petrópolis: Vozes 
 
Yalom, I. (2007). O carrasco do amor. Rio de Janeiro: Ediouro. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

 

Angemari-Camon, V. (1999). A prática da psicoterapia. São Paulo: Pioneira. 
 
Craig, R.J. (1991). A entrevista clínica e diagnóstica. Porto Alegre: ARTMED. 
 
Reynolds, J. (2014). Existencialismo. Petrópolis: Vozes. 
 
Sokoloswski, R. (2007). Introdução a Fenomenologia. São Paulo: Loyola. 
 

 

 

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 DE ATIVIDADES 
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1. Atividades teóricas síncronas: Total de 20 horas 
 
Aula 1 –  09/11  Introdução à fenomenologia - Revisão 
Aula 2 –  16/11 Psicologia Fenomenológica 
Aula 3-  23/11  A Psicologia Existencial  
Aula 4-  30/11  A Entrevista Clínica sob a Perspectiva Existencial  
02/12  ENTREGA ATIVIDADE 1 
Aula 5-  07/12  Questões Existenciais: Morte e Finitude 
Aula 6-  14/12  Questões Existenciais: Isolamento e Solidão 
16/12  ENTREGA DA ATIVIDADE 2 
Aula 7-  18/01 Questões Existenciais: Liberdade e Responsabilidade 
20/01  ENTREGA DA ATIVIDADE 3 
Aula 8-  25/01  Questões Existenciais: O Sentido da Vida 
27/01  ENTREGA DA ATIVIDADE 4 
Aula 9-  01/02  Ansiedade e Psicoterapia 
Aula 10-  08/02 A Busca de Sentido e Psicoterapia – ENTREGA AVALIAÇÃO 1 
 
    

2. Atividades teóricas assíncronas: total 10 horas 
Realização de 4 estudos de caso seguindo o guia da atividade que será postado no 
TEAMs da disciplina (A somatória das 4 atividades serão parte da AVALIAÇÃO 2) 
 
TAREFAS DE FREQUÊNCIA – para computar frequência semanal  

Certificados de atividades em eventos da área também podem ser aceitos após aprovação docente. 
As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste email 
até as 12h da sexta-feira de cada semana. IDENTIFICAR O ARQUIVO COMO 
AFX_P&S_NOMECOMPLETO 

 
 
 
 
 


