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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Disciplina - Tópicos em Psicologia da 

Personalidade 
Código: HP835  

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: 

HP243 – 

Avaliação 

Psicológica III; 

HP296 - 

Psicopatologia II 

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

CH Total: 45 

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)  

 
- Teorias em Psicologia da Personalidade comparadas; 
 
- Personalidade e Avaliação Psicológica; 
 
- Estruturas de Personalidade em Psicanálise; 
 
- Personalidade e Psicopatologia: Transtornos de Personalidade; 
 
- Estudo de caso (avaliação de estrutura e características de personalidade). 
 

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) 

 
- Fundamentos em teorias de personalidade: histórico, teorias clássicas e teorias 
contemporâneas; 
- Teoria psicanalítica de personalidade: fundamentos, principais autores, contribuições 
contemporâneas; 
- Avaliação de personalidade: objetivos e recursos; 
- Convergências e divergências em teorias de personalidade e sua aplicação profissional. 
 

OBJETIVO GERAL 
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Introduzir conceitos e reflexões referentes ao campo da Psicologia da Personalidade, 
mais especificamente seu histórico, principais teorias (com ênfase na teoria 
psicodinâmica ou psicanalítica) e sua avaliação. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Capacitar alunos para comparar teorias em termos de seus fundamentos, potenciais e 
limitações para pesquisa e prática psicológicas; 
- Promover reflexão sobre teorias de personalidade, em termos de seu histórico e 
aplicação; 
- Promover treino de observação e avaliação de personalidade por meio de estudos de 
caso fictícios ou baseados em fatos reais. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
da semana do dia 03/11/20, e término na semana do dia 22/03/21. Durante as aulas, os 
alunos poderão comprovar frequência enviando perguntas ou comentários sobre o 
conteúdo da aula. As atividades assíncronas serão compostas por resenhas de textos 
selecionados sobre os conteúdos da disciplina e ensaio sobre estudo de caso em obras 
de arte (literatura, audiovisual; o guia para esta atividade será disponibilizado nas 
primeiras semanas de aula).  
 

As aulas assíncronas serão gravadas, podendo ser consultadas posteriormente por até 
duas semanas após sua ocorrência. No caso de falta no dia da aula síncrona, os 
discentes poderão consultar a aula gravada e enviar atividade de equiparação de 
frequência em até duas semanas após a aula, com desconto de 50% dos pontos da nota 
caso não cumpram o primeiro prazo [vide item a) e próximo tópico]. 
  
a) sistema de comunicação: os discentes poderão contatar o professor por seu email 
(aascaduto@ufpr.br). As atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas 
exclusivamente usando a Plataforma Microsoft Teams (link Tarefas, dentro da sala de 
aula virtual) até um dia antes da aula da semana seguinte. Os encontros semanais 
ocorrerão por meio da mesma plataforma citada na frase anterior, por meio da qual os 
textos recomendados serão disponibilizados.  
 
b) modelo de tutoria: O docente e seus convidados realizarão as atividades síncronas de 
discussão e debate; o docente responsável estará à disposição para esclarecimentos 
sobre as atividades assíncronas por email.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Os textos e mídias recomendados serão 
disponibilizados na sala de aula virtual da disciplina no Microsoft Teams.  
 
d) infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma Microsoft Teams, usando e-mail 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 aula, o docente apresentará o plano de 
disciplina e procedimentos pedagógicos. Serão disponibilizados modelos para a 
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elaboração das atividades escritas (resenhas e ensaio). As dúvidas e dificuldades 
poderão ser resolvidas através de e-mail, e durante o chat da turma com o monitor. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividade semanal (vide próximo tópico).  
 
g) indicação do número de vagas: 45  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
- Participação em aulas (apresentação de pergunta ou comentário sobre o conteúdo): 30 
pontos (2 pontos por aula; 1 ponto no caso de entrega após uma semana da aula). 
Entrega da atividade durante o chat da disciplina, ou em link para tanto na sala de aula 
virtual da disciplina (no caso de entrega após a aula); 
 
- Resenha sobre cinco textos, dentre as referências para cada aula (modelo a ser 
disponibilizado): 6 pontos por resenha (total de 30 pontos). Entrega de resenha a cada 
três semanas a partir da primeira resenha enviada, dentro do prazo de 15 semanas da 
disciplina. 
 
- Ensaio sobre estudo de caso fictício, baseando-se em modelo teórico sobre 
personalidade estudado na disciplina (modelo a ser disponibilizado): 40 pontos. Entrega 
na última semana da disciplina. 
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Professor da Disciplina: Alessandro Antonio Scaduto 
 

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

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________  

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

 
 

CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 

 

Dia Tema da aula Para entregar 

9/11 

Apresentação da 
disciplina; histórico do 

conceito de 
personalidade 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula (até uma 
semana após a aula – 2 pontos; uma a duas semanas após a 
aula – 1 ponto) 

16/11 
Teorias clássicas de 

personalidade 
Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula. 

23/11 
Personalidade segundo a 

Análise do 
Comportamento 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula; resenha 
sobre texto usado nesta aula ou aulas anteriores (até uma 
semana após a aula – 6 pontos como nota máxima; após uma 
semana – 4 pontos como nota máxima). 

30/11 
Personalidade segundo a 

Fenomenologia 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula (até uma 
semana após a aula – 2 pontos; uma a duas semanas após a 
aula – 1 ponto) 

07/12 
Personalidade segundo a 

Psicologia 
Histórico-Cultural 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula. 

14/12 
Personalidade segundo a 

Psicologia Analítica 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula; resenha 
sobre texto usado nesta aula ou aulas anteriores (até uma 
semana após a aula – 6 pontos como nota máxima; após uma 
semana – 4 pontos como nota máxima). 

18/12 

Outros modelos vigentes: 
O modelo dos Cinco 
Grandes Fatores de 

Personalidade 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula (até uma 
semana após a aula – 2 pontos; uma a duas semanas após a 
aula – 1 ponto) 

25/01 
Outros modelos vigentes: 

Psicologia Positiva 
Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula. 

01/02 Personalidade e Cérebro 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula; resenha 
sobre texto usado nesta aula ou aulas anteriores (até uma 
semana após a aula – 6 pontos como nota máxima; após uma 
semana – 4 pontos como nota máxima). 

08/02 

Personalidade segundo a 
Psicanálise: estruturas 
neurótica e psicótica; 
anestruturações ou 
estrutura borderline 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula (até uma 
semana após a aula – 2 pontos; uma a duas semanas após a 
aula – 1 ponto) 

22/02 

Personalidade segundo a 
Psicanálise: Escola 

Inglesa (Klein, Bion e 
Winnicott) 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula. 
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22/02 
Personalidade segundo a 

Psicanálise: Escola 
Francesa 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula; resenha 
sobre texto usado nesta aula ou aulas anteriores (até uma 
semana após a aula – 6 pontos como nota máxima; após uma 
semana – 4 pontos como nota máxima). 

01/03 
Personalidade segundo a 

Psicanálise: Autores 
contemporâneos 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula (até uma 
semana após a aula – 2 pontos; uma a duas semanas após a 
aula – 1 ponto) 

08/03 
Avaliação de 

personalidade – objetivos 
e recursos 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula. 

15/03 

À guisa de conclusão: 
convergências e 

divergências em teoria de 
personalidade 

Pergunta ou comentário sobre o conteúdo da aula; resenha 
sobre texto usado nesta aula ou aulas anteriores (até uma 
semana após a aula – 6 pontos como nota máxima; após uma 
semana – 4 pontos como nota máxima). 

22/03 
Sem aulas – plantão de 

dúvidas 
 

 

No caso de dúvidas, é só entrar em contato! Bom trabalho a todos nós! aascaduto@ufpr.br 

mailto:aascaduto@ufpr.br

