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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Seminários em Psicologia e Sociedade I Código: HP681 

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)  

 
Psicologia, ciência e profissão. A prática profissional do psicólogo. 
 

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) * 

 
• O psicólogo, a ciência e a profissão 

• A regulamentação da profissão 

• A regulamentação da formação 

• Sociedades de psicologia e formação continuada 

• Áreas de atuação  

• Desafios atuais em psicologia  

OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer como a psicologia se estrutura enquanto ciência e profissão e refletir sobre as diversas 

práticas possíveis para o psicólogo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Compreender como a psicologia se estruturou como profissão no Brasil 

Compreender que a psicologia é uma ciência 

Reconhecer as principais sociedades científicas de psicologia 

Compreender o caminho para a formação de um psicólogo. 

Reconhecer práticas possíveis para o profissional da psicologia 

 

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

dia 3 de novembro de 2020 e terminará 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).  
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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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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. 
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CRONOGRAMA 

 

S 1 3/11 Como funcionará a disciplina 

S 2 11/11 Desafios Atuais: COVID-19  

S 3 17/11 Psicologia: ciência e profissão 

S 4 24/11 Desafios atuais 

A 5 3/12 O que faz um psicólogo? 

A 6 26/1 Formação de graduação / profissão de psicólogo no Brasil / IC / 

Extensão / Estágios  

A 7 26/1 O CFP e CRPs – legislação e resoluções Sindicato / 

S 8 2/2 Desafios atuais 

A 9 

 

9/2 ABEP / currículum / mec 

S 10 11/2 Formação de pós-graduação (lato (especialização e residência) e 

stricto senso) – como escolher? Processos Especialidades CFP 

seletivos  

Formação continuada (congressos e outros cursos) 

A 11 23/2 SBP / ABRAPSO / ABRAPA / ... /APA /IAAP  

S 12 2/3 Intercâmbio durante a formação 

A 13 9/3 Desafios atuais  

S 14 16/3 Desafios atuais. 

S 15 23/3 Desafios atuais 

 

S: Síncrona 

A: Assíncrona 


