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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Metodologia de Pesquisa em Psicologia I Código: HP656 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  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 (Unidade Didática)  

 
A pesquisa como processo. Problemas de mensuração em psicologia: validade, precisão, escalas. 

Definição de conceitos. Métodos de observação, questionários e entrevistas. Inferência de dados 

causais. Uso de dados na análise e interpretação.  

Justificativa  da proposta 
 

“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) * 

 

• História do conhecimento científico- Mulheres na ciência 

• O que é ciência e a evolução do método; A estrutura de um trabalho científico na tradição 

da pesquisa quantitativa. Tipos de conhecimento  

• O projeto de pesquisa 

• Revisão de Literatura; a linguagem científica 

• Como usar bases de dados. – Biblioteca do Setor de Humanas. 

• Introdução; Problema da Pesquisa; Objetivos 

• Método: Delineamentos e amostragem 

• Método: Delineamentos e amostragem 

• Método: Instrumento (procedimentos) e projeto piloto* 

• Ética em Pesquisa* 

• Semana Acadêmica 

• Resumo, Título e palavras-chave* 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Compreender o que é ciência e como escrever um projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Compreender como é a estrutura de um projeto de pesquisa. 

Desenvolver competências para usar o portal da CAPES e bases de busca de publicações 

científicas. 

Compreender como escrever uma revisão de literatura. 
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Compreender como enunciar os objetivos e problema de pesquisa. 

Desenvolver competências para escolha de delineamenos de pesquisa. 

Desenvolver competências para preparar um instrumento de pesquisa. 

Desenvolver competências para usar as normas APA de referências. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante atividades síncronas e assíncronas. Iniciará na semada do 

dia 3 de novembro de 2020 e términará na semana do dia 27 de março de 2021. As atividades 

assíncronas serão compostas de atividades previamente informadas, podendo ser filmes, vídeos, 

leituras) que os alunos deverão comentar (o guia para esta atividade será disponibilizado).  

a) sistema de comunicação: será utilizado o Teams para comunicação e entrega e retorno de 

atividades. Atividades que comprovem frequência deverão ser enviadas até a data indicada no 

grupo da sala de aula. Os encontros síncronos ocorrerão na platamforma Microsoft Teams. Os 

alunos que não puderem comparecer às atividades síncronas receberão como tarefa de reposição 

uma pesquisa orientada sobre a temática da aula. 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 de reposição sejam repassadas para o mesmo.  

 

b) modelo de tutoria a distância e presencial: a professora será a tutora apoiada, preferencialmente, 

por monitores(as). Acontecerão momentos de atividades e discussões síncronas e momentos de 

atividades assíncronas. Dois monitores serão solicitados para realizarem o acompanhamento dos 

alunos em horários de disponibilidade para responder à dúvidas sobre os textos recomendados e as 

atividades.  

 

c) material didático para as atividades de ensino: Textos poderão ser disponibilizados no Teams. 

Os links para 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: 

Na primeira semana de aulas os alunos serão apresentados ao Teams e será dado um prazo para 

que acessem o sistema e se familiarizem com ele. As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas 

através de email, 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 será realizado 

por meio de entrega de atividades semanais.  

 

g) indicação do número de vagas:  30 vagas 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Elaboração de atividades a serem entregues durante a disciplina. A nota para aprovação na disciplina, 
sem exame final, é sete. Os alunos que não atingirem a nota de aprovação deverão fazer um trabalho 
que será considerado como exame final.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

Conselho Nacional de Educação (2019). Parecer CNE/CES nº 1071/2019, aprovado em 4 de 

dezembro de 2019- Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de 

Graduação em Psicologia e estabelecimento de normas para o Projeto Pedagógico 

Complementar (PPC) para a Formação de Professores de Psicologia. 

Furtado, O. (2012). 50 anos de Psicologia no Brasil: a construção social de uma profissão. 

Psicologia: Ciência e Profissão, 32(spe), 66-85. https://doi.org/10.1590/S1414-

98932012000500006 

Magalhaes; J. L. Q.; Salum; M. J. G.; & Oliveira, R. T. (2015). Mitos e Verdades Sobre a Justiça 

Infanto Juvenil Brasileira: Por que Somos Contrários à Redução da Maioridade Penal? 

Brasília: CFP, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

Cordeiro, M. P.;Lara, M. F. A.; Haragusuku, H. A.; & Maia, R. L. A. (2019). Pesquisas em 

psicologia e políticas públicas. São Paulo: IPUSP. 

Elias, L. C. S.; Corradi-Webster, C. M.; Oliveira-Cardoso, R. A.; Barrera, S. D.; & Santos, M. A. 

(2018). Formação profissional em psicologia: práticas comprometidas com a comunidade. 

Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Psicologia 

Pessoa da Silva, C. V. (2013). Psicologia Latino-Americana: desafios e possibilidades. 

Psicologia: Ciência e Profissão, 33(spe), 32-41. Recuperado em 08 de julho de 2020, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98932013000500005&lng=pt&tlng=pt. 

Primi, R. (2018). Avaliação Psicológica no Século XXI: de Onde Viemos e para Onde Vamos. 

Psicologia: Ciência e Profissão, 38 (núm. esp.), 87-97. https://doi.org/10.1590/1982-

3703000209814 

Sociedade Brasileira de Psicolgia (2020). Orientações técnicas para o trabalho de psicólogas e 

psicólogos no contexto da crise COVID-19. https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-

covid19  
 

 

 
Professor da Disciplina: Alessandra Bianchi 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): bianchi@ufpr.br 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=139201-pces1071-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=139201-pces1071-19&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192
https://doi.org/10.1590/S1414-98932012000500006
https://doi.org/10.1590/S1414-98932012000500006
https://doi.org/10.1590/1982-3703000209814
https://doi.org/10.1590/1982-3703000209814
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 Aula Data Tópico 

S 1 5/11 Apresentação da disciplina 

A 2 12/11 História do conhecimento científico- Mulheres na 

ciência 

A 3 19/11 O que é ciência e a evolução do método; A estrutura de 

um trabalho científico na tradição da pesquisa 

quantitativa. Tipos de conhecimento  

S 4 26/11 O projeto de pesquisa 

Escolha do Tema 

S 5 3/12 Revisão de Literatura; a linguagem científica 

A 6 10/12 Como usar bases de dados. 

S 7 28/1 Introdução; Problema da Pesquisa; Objetivos 

S 8 4/2 Método: Delineamentos e amostragem 

S 9 11/2 Método: Delineamentos e amostragem 

A 10 25/2 Método: Delineamentos e amostragem 

S 11 25/2 Método: Instrumento (procedimentos) e projeto piloto* 

S 12 4/3 Ética em Pesquisa* 

S 13 11/3 Resumo, Título e palavras-chave* 

 14 18/3 Projeto Piloto 

S 15 25/03 Apresentaçao de trabalhos 
 

S: Síncrona 

A: Assíncrona 
 


