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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Tópicos Especiais em Psicologia, Migração e 

Refúgio.   
Código: HP837 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

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

(X) ERE 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução à Psicologia. Psicologia e Subjetividades. Identidade e Migração. Sofrimento 
Psíquico, Saúde Mental e Migração. Psicologia Intercultural. Psicologia, Trabalho e Migração. 
Educação Superior, Profissionalização e Migração. Migrantes e Refugiados na UFPR. 
Psicologia e Tutoria de Migrantes e Refugiados no Ensino Superior. Temas contemporâneos no 
campo das migrações e do refúgio: laço social; discriminação e preconceito.   
 

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do 
COVID-19 e considerando a Resolução 65/2020 - CEPE. Atividades semanais síncronas serão 
propostas a seguir. As atividades assíncronas serão apresentadas no primeiro dia de aula 
síncrona.  

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 
Unidade 1: Introdução à Psicologia 
Psicologia e Subjetividades  
Identidade e Migração 
Sofrimento Psíquico, Saúde Mental e Migração 
 
Unidade 2: Psicologia no campo das migrações  
Psicologia Intercultural  
Psicologia, Trabalho e Migração.  
Educação Superior, Profissionalização e Migração. 
 
Unidade 3: A migração e o refúgio na UFPR 
Migrantes e Refugiados na UFPR.  
Psicologia e Tutoria de Migrantes e Refugiados no Ensino Superior.  
Temas contemporâneos no campo das migrações e do refúgio: laço social; discriminação e 
preconceito.   

 

 
OBJETIVO GERAL 

Possibilitar ao migrante e refugiado e ao aluno de Psicologia a compreensão da psicologia em 
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geral e, especificamente, a psicologia no campo das migrações e do refúgio, na perspectiva 
nacional e internacional. Conhecer mais profundamente os valores que embasam a sociedade 
brasileira e o sistema de relações interpessoais, com ênfase nos aspectos subjetivos e 
psicossociais do processo migratório e nas políticas de acolhimento e inclusão.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Conhecer a psicologia em sua interface com as migrações e o refúgio e as implicações 
materiais, sociais, culturais, políticas e subjetivas do processo migratório. Compreender os 
efeitos do encontro com outra cultura, o processo de desprofissionalização, a reconfiguração 
identitária e a inserção no sistema educacional universitário brasileiro, com a construção 
conjunta das políticas e práticas de inclusão no campo das migrações e do refúgio. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida no novo período especial para o desenvolvimento de atividades 
de ensino, em conformidade com a Resolução 65/20- CEPE, na modalidade de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE), mediante atividades síncronas (de duas horas semanais) e atividades 
assíncronas (de quatro a cinco horas semanais), totalizando carga horária de 60 horas, 
conforme cronograma a seguir.   
 
Data de inicio da disciplina: 11/11/2020.  
Data de término da disciplina: 17/03/2021.  
Dia e horário das atividades síncronas: quartas-feiras, das 8h30 às 10h30.  
 
Sobre as atividades síncronas e assíncronas: 
Os encontros síncronos ocorrerão em reuniões na Página da Turma na plataforma Microsoft 
Teams, nas seguintes datas: 
Novembro 
11/11 08:30-10:30h - Encontro 1: Apresentação da Disciplina e contrato pedagógico.  
                                  Psicologia e Subjetividades  
18/11 08:30-10:30h - Encontro 2: Psicologia e Subjetividades – O projeto MOVE na UFPR 
25/11 08:30-10:30h - Encontro 3: Identidade e Migração 
Dezembro 
02/12 08:30-10:30h - Encontro 4: Identidade e Migração 
09/12 08:30-10:30h - Encontro 5: Sofrimento Psíquico, Saúde Mental e Migração 
16/12 08:30-10:30h - Encontro 6: Sofrimento Psíquico, Saúde Mental e Migração 
Janeiro 
27/01 08:30-10:30h - Encontro 7: Psicologia Intercultural 
Fevereiro 
03/02 08:30-10:30h - Encontro 8: Psicologia, Trabalho e Migração.  
10/02 08:30-10:30h - Encontro 9: Educação Superior, Profissionalização e Migração. 
24/02 08:30-10:30h - Encontro 10: Migrantes e Refugiados na UFPR. Psicologia e Tutoria de  
                                  Migrantes e Refugiados no Ensino Superior.  
Março 
03/03 08:30-10:30h - Encontro 11: Temas contemporâneos no campo das migrações e do 
                                  refúgio: laço social; discriminação e preconceito.   
10/03 08:30-10:30h - Encontro 12: Fechamento da Disciplina, avaliações e feedback. 
17/03 08:30-10:30h – Exame Final da disciplina.  
 
As atividades assíncronas serão compostas de: estudos dirigidos; análise de filmes, vídeos, 
análise de Lives e materiais de redes sociais; elaboração de resenhas; trabalho escrito.  
O roteiro e orientações para a realização das atividades assíncronas será disponibilizado na 
página da turma no Microsoft Teams na data do primeiro encontro. 
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Sobre o Sistema de comunicação:  

a) O contato com a professora será realizado por meio da plataforma Microsoft Teams 
(chat e/ou mensagens no feed) e por email. 

b) Será disponibilizado um email específico para contatar os monitores da disciplina.  
c) Os estudos dirigidos e atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas 

através da página da turma no Microsoft Teams até as 23:59h da data de entrega 
estipulada no guia de realização da atividade. 

d) Os encontros semanais síncronos ocorrerão através de equipe formada no Microsoft 
Teams. 

e) Os textos da bibliografia básica ficarão disponíveis em formato digital na plataforma 
Teams (página da equipe formada para a disciplina). 

f) Em caso de dificuldade de acesso ou uso, por parte de alunos e docente, 
alternativamente será adotada a plataforma RPN para as atividades síncronas e chats e 
uma pasta no Google Drive para disponibilização do material bibliográfico. 

g) Quando o aluno não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a 
dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para a professora e o monitor 
para que atividades e conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 

Sobre o modelo de tutoria:  
a) O docente realizará as atividades síncronas de discussão e debate;  
b) Eventualmente poderá haver professor convidado ou palestrante nos encontros 

síncronos; 
c) Dois monitores serão solicitados para realizarem o acompanhamento dos alunos em 

horários de disponibilidade para responder a dúvidas sobre os textos recomendados e 
as atividades.  

 
Sobre o material didático para as atividades de ensino:  

a) As referências bibliográficas para a disciplinas serão disponibilizadas por link para 
acesso on-line ou estarão disponíveis na pasta “arquivos” no drive compartilhado da 
página da turma no Microsoft Teams. 

b)  Os links para filmes, vídeos e outros materiais também serão disponibilizados na pasta 
“arquivos” no drive compartilhado da página da turma no Microsoft Teams. 

c) Demais materiais da disciplina, tais como guias para realização dos estudos dirigidos e 
eventuais materiais produzidos pela professora e monitores, serão disponibilizados em 
“arquivos” no drive compartilhado da página da turma no Microsoft Teams. 

d) Os materiais que não estiverem disponíveis em formato digital, mas que forem 
considerados essenciais para abordagem do conteúdo proposto, poderão ser 
digitalizados e disponibilizados, em caráter excepcional, para uso restrito e emergencial 
na disciplina.     

 
Sobre a infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina:  

a) para cursar esta disciplina é necessário o aluno ter computador, notebook, tablet, 
smartphone ou equivalente, e-mail pessoal registrado na UFPR, acesso à plataforma 
Microsoft TEAMS, acesso regular à internet. 
 

Sobre a previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem 
utilizados pelos discentes:  

a) durante a primeira semana de aula serão fornecidas as instruções para a realização da 
disciplina, bem como para realização das atividades assíncronas. As dúvidas e 
dificuldades poderão ser resolvidas através do e-mail do docente responsável ou 
durante chat com o estagiário em docência, se houver, e em horários previamente 
agendados com a turma. 

 
Sobre a identificação do controle de frequência das atividades:  
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a) O controle de frequência será realizado por meio da entrega dos produtos das atividades 
semanais assíncronas, definidos a cada semana.  

 
Número de vagas: 30 vagas para alunos do Curso de Psicologia. De 10 a 20 para alunos 
migrantes e refugiados.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina será realizada por meio dos produtos das atividades assíncronas 
entregues em datas previstas no cronograma detalhado que será apresentado na primeira aula, 
com valor de 0 a 100 para cada produto. O prazo para entrega do produto final da 
disciplina, conforme consta no cronograma, é 03/03/2021. 
A média final da disciplina será calculada por meio da média aritmética simples das notas 
obtidas em cada produto. 
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Martins Borges, L.. Migração involuntária como fator de risco à saúde mental. REMHU 

https://psicanalisepolitica.files.wordpress.com/2014/06/psicanc3a1lise-cultura-e-polc3adtica-livre-docencia-maio-2015impresso.pdf
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Professor da Disciplina: Elaine Cristina Schmitt Ragnini.  
 

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

Assinatura: __________________________________________  

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Elaine Cristina Schmitt Ragnini.  
 

Assinatura: __________________________________________ 
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