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Grade de Disciplinas 

 
 
 
Disciplinas Obrigatórias: 
 

 

PLANEJAMENTO DE PESQUISA EM PSICOLOGIA  (Cr = 4) 

Ementa: Arranjos e estratégias de planejamento do processo de investigação científica em psicologia; as fases da 

pesquisa científica; os métodos e técnicas qualitativas e quantitativas de pesquisa científica em psicologia; socialização 

do conhecimento científico: a elaboração e a publicação do relato de pesquisa; questões éticas na produção do 

conhecimento científico em psicologia. 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA  (Cr = 4) 

Ementa: Aprimoramento e avaliação dos projetos de pesquisa dos pós-graduandos (mestrandos e doutorandos), em 

desenvolvimento nas linhas de pesquisa do programa. Discussão supervisionada sobre referências centrais da 

literatura pertinente aos projetos, questões teórico-conceituais e técnico-metodológicas (aspectos da coleta, 

tratamento e análise de dados). Elaboração, apresentação pública e avaliação por comissão de versão adiantada da 

Introdução e do Método do projeto de pesquisa a ser desenvolvido. 

 

 

Disciplinas Optativas: 
 

 
 
Linha de Pesquisa 1: Análise e Evolução do Comportamento 
 
 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo de processos psicológicos básicos (conativos, cognitivos e afetivos) como interações 

comportamentais organismo–ambiente. Comportamento operante e comportamento respondente. Operações de 

controle por eventos antecedentes e/ou conseqüentes ao comportamento. Níveis de seleção pelas conseqüências: 

filogenético, ontogenético e cultural. Aspectos metodológicos da pesquisa em análise experimental do  

comportamento: delineamento experimental de caso único (n = 1), linhas de base simples e múltipla, experimento 

piloto, sondagem, etc. 

 

COMPORTAMENTO  VERBAL  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo analítico-comportamental de processos verbais e lingüísticos. Operantes verbais e a análise funcional 

do  comportamento verbal. Controle complexo do  comportamento verbal por eventos antecedentes e conseqüentes: 

formação de classes funcionais e de equivalência de estímulos, processos de transferência e transformação de função 

de estímulo, comportamento governado por regras, relações entre comportamento verbal e comportamento não-

verbal, produtividade da linguagem, pensamento. A abordagem analítico-comportamental e as abordagens tradicionais 

ao estudo da linguagem. 

 

COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL HUMANA  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo de aspectos evolutivos (filogenéticos), ontogenéticos e culturais da expressão das emoções através 

do comportamento (expressões faciais, posturas, voz, etc.). 
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MÉTODOS DE PESQUISA EM PROCESSOS BÁSICOS  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo aprofundado de técnicas, estratégias, delineamentos, arranjos, raciocínios, perspectivas de 

investigação utilizados na preparação, no processo de coleta e na análise de dados de pesquisa em processos 

psicológicos básicos (conativos, cognitivos e afetivos). Análise quantitativa de dados: instrumentos estatísticos uni, bi 

e multivariados; análise qualitativa de dados. 

 

OBSERVAÇÃO  DIRETA E REGISTRO DO COMPORTAMENTO  (Cr = 4) 

Ementa: Treinamento em técnicas e métodos naturalísticos (etológicos) de descrição, classificação e quantificação do 

comportamento. Observação direta do  comportamento de seres humanos e não-humanos no meio-ambiente natural. 

 

TEMAS DE PESQUISA EM PROCESSOS BÁSICOS   (Cr = 4) 

Ementa: Análise e discussão aprofundada de temas contemporâneos ligados às linhas de pesquisa da área de 

concentração em processos básicos. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  (Cr = 4) 

Ementa: Apresentação e discussão de novas formulações, modelos, princípios e/ou áreas de investigação em análise 

do comportamento, provenientes de revisões conceituais e/ou pesquisa empírica básica ou aplicada. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ETOLOGIA  (Cr = 4) 

Ementa: Discussão de temas atuais da etologia e da psicologia evolucionista a partir da análise de relatos de pesquisa 

relevantes. 

 

 

Linha de Pesquisa 2: Psicopatologia Clínica e Psicologia da Saúde 
 

 

ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo da aplicação de técnicas terapêuticas comportamentais utilizadas para manejo de contingências e 

análise funcional do  comportamento no ambiente natural (em escolas, em hospitais, em organizações, na 

comunidade, etc.). 

 

ANÁLISE CLÍNICA DO COMPORTAMENTO  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo da aplicação dos conhecimentos filosóficos (behaviorismo radical), teórico-conceituais e 

metodológicos da análise do  comportamento ao processo psicoterapêutico verbal em consultório. Ênfase na relação 

terapêutica como instrumento estratégico de promoção de mudança comportamental e na função dos comportamentos 

encobertos. 

 

MÉTODOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo aprofundado de técnicas, estratégias, delineamentos, arranjos, raciocínios, perspectivas de 

investigação utilizados na preparação, no processo de coleta e na análise de dados de pesquisa em processos clínicos 

e de saúde (planos do indivíduo, do grupo, das instituições ou da comunidade). Análise qualitativa de dados; análise 

quantitativa de dados: instrumentos estatísticos uni, bi e multivariados. 

 

TÉCNICAS PROJETIVAS NA PESQUISA QUALITATIVA  (Cr = 4) 

Ementa: A teoria psicodinâmica da personalidade como base para as técnicas projetivas. Campos de aplicação das 

técnicas projetivas: psicodiagnóstico, acompanhamento psicoterápico e pesquisa qualitativa. O uso temático das 

técnicas projetivas como estímulo aliciador dos conteúdos significativos da experiência subjetiva. 

 

TEMAS DE PESQUISA EM PROCESSOS CLÍNICOS  (Cr = 4) 

Ementa: Análise e discussão aprofundada de temas contemporâneos ligados às linhas de pesquisa da área de 

concentração em processos clínicos. 
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL  (Cr = 4) 

Ementa: Princípios, abordagem e técnicas da terapia cognitivo-comportamental, com ênfase nos modelos de 

processamento da informação, nos modelos cognitivo-construtivistas e nos métodos de reestruturação cognitiva. 

 

TERAPIA COMPORTAMENTAL  (Cr = 4) 

Ementa: O tratamento por exposição a contingências e seus fundamentos no paradigma de condicionamento clássico. 

Modelos, abordagens e técnicas terapêuticas oriundos da visão neo-pavloniana contemporânea, com ênfase no 

tratamento dos transtornos de ansiedade. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PROCESSOS CLÍNICOS  (Cr = 4) 

Ementa: Estudos avançados dos conhecimentos próprios da psicologia clínica em todas as suas interfaces. Discutir o 

conhecimento teórico e científico da psicologia clínica. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE  (Cr = 4) 

Ementa: Os paradigmas clínico, correlacional e experimental em pesquisa da personalidade. Elementos cognitivos e 

emocionais da personalidade. Emoção, adaptação e saúde. Natureza e instrução, genes e cultura. Aspectos sociais e 

políticos da teoria e investigação da personalidade. Transformações psicopatológicas. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DA SAÚDE  (Cr = 4) 

Ementa: Discussão de temas atuais e relevantes em psicologia da saúde, a partir da perspectiva e de experiências de 

autores latino-americanos e europeus. 

 

 
Linha de Pesquisa 3: Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 
 

 

ESTRUTURAS E PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  (Cr = 4) 

Ementa: O espaço conceitual da teoria das representações sociais; a função das representações sociais no campo do 

chamado “pensamento social”. Objetivação e ancoragem: representações e interação social. A abordagem estrutural 

das representações: o que significa “estrutura” na teoria das representações sociais. A abordagem do  núcleo central: 

sistema central e sistema periférico. Representações sociais, identidade e ideologia. Processos de transformação das 

representações sociais. 

 

INFÂNCIA E SOCIEDADE  (Cr = 4) 

Ementa: Discussão dos aspectos históricos e culturais que constroem a noção de infância na modernidade e regulam 

o entendimento social da infância e da adolescência; a formação da subjetividade de crianças e adolescentes. 

Discussão das concepções de infância em diferentes momentos históricos, a produção dos saberes sobre a infância, a 

história da infância no Brasil e temas contemporâneos sobre a infância. 

 

MÉTODOS DE PESQUISA EM PROCESSOS PSICOSSOCIAIS  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo aprofundado de técnicas, estratégias, delineamentos, arranjos, raciocínios, perspectivas de 

investigação utilizados na preparação, no processo de coleta e na análise de dados de pesquisa em processos 

psicossociais (planos do indivíduo, do grupo, da sociedade e da cultura). Análise qualitativa de dados; análise 

quantitativa de dados: instrumentos estatísticos uni, bi e multivariados. 

 

MODERNIDADE E SUBJETIVIDADE  (Cr = 4) 

Ementa: Estrutura da subjetividade. Influência dos processos identitários. Estruturas sociais e estruturas psíquicas. 

 

PROCESSOS GRUPAIS  (Cr = 4) 

Ementa: Teorias da categorização social e da identidade social, processos intergrupais, preconceito. 

 

 

 



Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 

Mestrado e Doutorado 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo de epistemologia da psicologia. Conhecimento e ciência: a produção do  conhecimento científico em 

psicologia. Modernidade, indivíduo e sociedade: construções teórico-conceituais e metodológicas. A emergência da 

ciência e o mundo moderno: a psicologia e o conhecimento científico. 

 

PSICOLOGIA, SOCIEDADE E CULTURA  (Cr = 4) 

Ementa: Indicações para uma análise teórica da constituição recíproca da sociedade, da cultura e da psicologia. O 

estatuto teórico da psicologia. Temáticas e abordagens contemporâneas no campo da psicologia social. 

 

TEMAS DE PESQUISA EM PROCESSOS PSICOSSOCIAIS  (Cr = 4) 

Ementa: Análise e discussão aprofundada de temas contemporâneos ligados às linhas de pesquisa da área de 

concentração em processos psicossociais. 

 

TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA DE VYGOTSKY  (Cr = 4) 

Ementa: Estudo das contribuições do materialismo histórico e dialético no campo da psicologia social, o método 

dialético. A psicologia russa do início do século XX e as contribuições de Vygotsky. A psicologia como ciência do sujeito 

e da subjetividade: linguagem  e emoção como categorias fundamentais; busca da estética da existência. 

Contribuições da teoria sócio-histórica na produção contemporânea da psicologia social. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA SOCIAL  (Cr = 4) 

Ementa: Principais abordagens teórico-metodológicas em psicologia social, com discussão sobre conteúdos atuais: 

identidade, preconceito, representações sociais, valores, etc. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  (Cr = 4) 

Ementa: Análise aprofundada de conteúdos da psicologia organizacional, com ênfase em temáticas contemporâneas 

relativas ao mundo do  trabalho e das organizações. 


