
Matriz Curricular do PSSP – a vigorar a partir de 2018/1 
 
Carga horária Total de créditos em disciplinas  
 - Mestrado = 20 
 - Doutorado = 24 
 
Créditos distribuídos em Disciplinas Gerais (obrigatórias para todos) e disciplinas específicas 
(optativas conforme as linhas de pesquisa) 
 
Disciplinas Gerais (Obrigatórias) 
 - Epistemologia da Psicologia (3 cr)  
 - Métodos de Pesquisa Quantitativos (3 cr) 
 - Métodos de Pesquisa Qualitativos (3 cr) 
 - Seminários (3 cr) 
 - Docência (2 cr) 
 - Estágio Docência (2 cr para Mestrado; 4 cr para Doutorado)  
 - Práticas Doutorais (1 cr Doutorado) 
 
Linhas de Pesquisa 
 Análise do Comportamento 
 Desenvolve pesquisas básicas e aplicadas referentes a processos comportamentais 
verbais e não verbais em contextos experimentais, clínicos e comunitários. Dentre os vários 
temas de investigação, encontram-se: operações e processos de controle por eventos 
ambientais antecedentes ao comportamento; operações e processos de controle por eventos 
ambientais consequentes ao comportamento; comportamento de escolha; comportamento 
verbal; aprendizagem; modificação do comportamento, relação terapêutica, comportamento 
do consumidor; terapia comportamental; análise funcional do comportamento; análise 
funcional das várias dimensões da relação terapeuta-cliente; sistemas instrucionais; 
automação da aprendizagem. 
 
Disciplinas específicas 
 - Análise Experimental do Comportamento 
 - Comportamento Verbal 
 - Análise Clínica do Comportamento 
 - Análise Comportamental Aplicada  
 - Métodos de Pesquisa em Análise do Comportamento 1 
 - Métodos de Pesquisa em Análise do Comportamento 2 
 - Temas de Pesquisa em Análise do Comportamento 1 
 - Temas de Pesquisa em Análise do Comportamento 2 
 - Tópicos Avançados em Análise do Comportamento 1 
 - Tópicos Avançados em Análise do Comportamento 2 
 
 Saúde: Processos, Avaliação e Intervenção  
Desenvolve pesquisas relacionadas a avaliação e intervenção em aspectos psicológicos do 
bem-estar, prazer e sofrimento, sob perspectivas quantitativas ou qualitativas, nos contextos 
clínico, hospitalar, organizacional, do trabalho e situações sociais. Objetiva a produção de 
conhecimento sobre os fundamentos epistemológicos, teórico-conceituais, metodológicos de 
avaliação e de intervenção característicos: das abordagens clínicas individuais, com ênfase em 
processos da personalidade gravemente desviante (psicopatológicos); e dos processos de 
atenção e cuidado integral com a saúde coletiva e promoção da qualidade de vida em 



diferentes contextos. Dentre os vários temas de investigação encontram-se: clínica 
psicanalítica; educação em saúde; avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde; psico-
oncologia e reabilitação; saúde do trabalhador em área de promoção da saúde; valores, 
coping e bem-estar; políticas públicas em saúde; comportamentos, significados e motivações 
do trabalhador no contexto organizacional;  vivências de prazer e sofrimento no trabalho; 
gestão ambiental em organizações;  desenvolvimento de tecnologias de intervenção voltadas 
para a produtividade em organizações. 
  
Disciplinas específicas 
 - Psicologia da Saúde 
 - Avaliação Psicológica 
 - Clínicas do Trabalho 
 -Intervenções em Saúde  
 - Saúde, Organizações e Trabalho 

- Métodos de Pesquisa em Saúde 1 
- Métodos de Pesquisa em Saúde 2 

 - Temas de Pesquisa em Saúde 1 
 - Temas de Pesquisa em Saúde 2 
 - Tópicos Avançados em Saúde 1 
 - Tópicos Avançados em Saúde 2 
 
 Processos Psicossociais  
Realiza pesquisas e intervenções em processos sociais, objetivando a produção de 
conhecimento sobre fenômenos sociais complexos, abordados a partir do reconhecimento das 
diferentes modalidades do pensamento social e o estudo das relações entre o indivíduo e a 
sociedade, e dos processos intra e intergrupais característicos da dinâmica destas relações. 
Dentre os vários temas de investigação, encontram-se: relações entre representações sociais 
e práticas sociais; identidade social; discriminação e preconceito social; proposição, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias sociais; violência e dialética da 
exclusão/inclusão social; impacto da ideologia e do contexto sócio-histórico na subjetividade 
do indivíduo; cultura e o processo de individuação; a construção de sentidos e significados em 
processos psicossociais de violência contra mulheres, crianças e adolescentes; atendimento 
psicoterapêutico em redes de atenção a mulheres, crianças e adolescentes. Visando 
compreensão abrangente e profunda dos fenômenos sociais de interesse, várias perspectivas 
teóricas são consideradas criticamente: a teoria das representações sociais, o sócio-
cognitivismo, a abordagem sócio-histórica, a teoria crítica, o materialismo histórico-dialético. 
 
Disciplinas Específicas 
 - Estrutura e Processos das Representações Sociais 
 - Modernidade e Subjetividade 
 - Processos Grupais 
 - Teoria Sócio-Histórica 
 - Construcionismo Social 

- Métodos de Pesquisa em Processos Psicossociais 1 
- Métodos de Pesquisa em Processos Psicossociais 2 

 - Temas de Pesquisa em Processos Psicossociais 1 
 - Temas de Pesquisa em Processos Psicossociais 2 
 - Tópicos Avançados em Processos Psicossociais 1 
 - Tópicos Avançados em Processos Psicossociais 2 
 



 
Crédito-atividade (Atividades de Inserção Acadêmico-Científicas) 
 - M = 2 
 - D =  4 
 

Quadro de Créditos a serem cursados no Mestrado e Doutorado1 

Créditos Disciplina (*Obrigatórias) Mestrado Doutorado 

*Epistemologia da Psicologia 3 3 

*Métodos Quantitativos de 
Pesquisa  

3 3 

*Métodos Qualitativos de Pesquisa  3 3 

*Seminários de Pesquisa 3 3 

*Docência 2 2 

*Práticas Doutorais - 1 

Optativa 1- Linha 3 3 

Optativa 2- Linha 3 3 

Optativa 3 – Linha - 3 

Total 20 24 

   

*Orientação de Dissertação / Tese 4 8 

   

*Créditos Atividades (Atividades 
Tuteladas (conforme rol de 
atividades a atualizar) 

30 horas (2) 60 horas (4) 
 

*Estágio Docência 2 4 

   

*Trabalho de Conclusão 16 32 
1 Cada crédito em disciplinas corresponde a 15 horas. Paralelamente, o desempenho satisfatório implica em 

dedicação de quantidade semelhante de horas de estudo/leitura/trabalhos domiciliares. Créditos atividade são 
computados conforme estimativa para a atividade ou grupo de atividade. 
 


