EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE PSICOLOGIA (Currículo iniciado em 2009):
ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PSICOLOGIA CONTEMPORÂNEA I C/H 102
(0829/I)
Diferentes linhas de intervenção teórico-metodológicas da Psicologia contemporânea
ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PSICOLOGIA CONTEMPORÂNEA II C/H 68
(0831/I)
Diferentes linhas de intervenção teórico-metodológicas da Psicologia contemporânea abordadas
na forma de seminários.
ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO C/H 136 (0176/I)
Postulados teóricos do Behaviorismo. Condicionamento operante. Esquemas de reforçamento.
Controle de estímulos: condicionamento pavloviano, discriminação, discriminação e
generalização de estímulos. Modelagem. Controle de estímulos aversivos: esquiva, fuga e
supressão condicionada. Discriminações e de contexto. Aplicações destes princípios prática
psicológica.
ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANAS C/H 102 (0167/I)
Anatomia e fisiologia humanas: conceitos e métodos de estudo. Noções anátomo-fisiológicas:
sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, sistema circulatório, sistema
respiratório. Sistema nervoso, sistema genital masculino e feminino, sistema endócrino.
ANTROPOLOGIA CULTURAL C/H 102 (1198/I)
Os seres humanos e as sociedades. Os seres humanos e a subjetividade. Relações de poder.
Relações de gênero. Relações étnico-raciais na sociedade brasileira.
DINÂMICAS DE GRUPO C/H 102 (1195/I)
Pequenos grupos: características e interação. Contribuições teórico-metodológicas: grupos
operativos e psicodrama. Técnicas de dinâmica de grupos aplicáveis nos vários contextos da
Psicologia.
ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA C/H 102 (0168/I)
Introdução. Fases de um trabalho estatístico. Representação tabular e gráfica. Distribuição de
frequência. Medidas de posição e dispersão. Amostragem. Análise de regressão. Teste de
hipóteses. Probabilidade. Distribuição Binominal e Normal. Uso de programas e aplicativos
estatísticos.
ÉTICA PROFISSIONAL C/H 102 (1203/I)
Ética: história e fundamentos. Regulamentação da profissão de psicólogo e dos órgãos de
classe. O Código de Ética brasileiro. A Ética profissional nos diferentes contextos de atuação do
psicólogo.
A partir de 2015:
Ética: história e fundamentos. Regulamentação da profissão de psicólogo e dos órgãos de
classe. O Código de Ética brasileiro. A Ética profissional nos diferentes contextos de
atuação do psicólogo. Psicologia e Direitos Humanos. Psicologia e questões ambientais.
GENÉTICA HUMANA C/H 68 (0169/I)
Genética humana: estudo dos princípios gerais. Transmissão, expressão e alteração do material
genético. Aconselhamento genético.
HISTÓRIA DA FILOSOFIA C/H 136 (1100/I)
O estudo da Filosofia a partir de seu surgimento na Grécia antiga, considerando as orientações
gerais do pensamento grego, medieval, moderno e contemporâneo. A questão do nascimento

das Ciências Humanas e a problemática do seu estatuto de cientificidade.
HISTÓRIA, TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA C/H 136 (0171/I)
História da Psicologia até a contemporaneidade. Abordagens, sua construção e pressupostos:
Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, Gestalt e Psicanálise. A história da Psicologia no
Brasil e no Paraná.
INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA C/H 136 (0172/I)
A Psicologia como ciência e como profissão. Áreas de atuação e contextos de trabalho. Os
agentes no processo de trabalho do profissional psicólogo nos âmbitos clínico, escolar e
organizacional. Fundamentos éticos do trabalho.
A disciplina solicita de cada aluno atividades como entrevistas com profissionais psicólogos e
outros com os quais poderá interagir, visitas e observações documentadas a instituições onde
desenvolvam-se trabalhos em Psicologia e leituras orientadas de documentos exarados pelos
Conselhos da classe (federal e regional).
METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO PSICOLÓGICA I C/H 102 (0173/I)
A Psicologia como ciência, suas bases epistemológicas. Concepções teórico-metodológicas de
investigação da realidade e formas de delineamento às pesquisas delas decorrentes. A pesquisa
bibliográfica: planejamento, elaboração e apresentação do trabalho científico.
METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO PSICOLÓGICA II C/H 102 (1196/I)
Planejamento da pesquisa, suas etapas de execução. Métodos e técnicas. Instrumentos de
coleta de dados. Análise de dados: a superação da falsa dicotomia entre pesquisa quantitativa e
a qualitativa.
NEUROFISIOLOGIA C/H 68 (0179/I)
Estudo fisiológico do Sistema Nervoso, buscando articulações com os fenômenos psicológicos.
ORIENTAÇÃO PARA A ESCOLHA PROFISSIONAL C/H 136 (1204/I)
A visão da orientação como processo: suas etapas e elementos. Testes e outras alternativas.
Análise dos contextos econômicos, sociais e familiares na orientação. Práticas individual, com
pequenos grupos e comunidade.
PRODUÇÃO E EDITORAÇÃO DE TEXTO C/H 102 (0174/I)
Linguística textual. Análise dos fatores textuais de coesão e coerência no texto escrito. Prática de
leitura, produção e editoração de textos, seus conceitos e aplicações.
PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE C/H 136 (1199/I)
Psicologia clínica: campos de atuação, aspectos históricos, éticos e contextuais. As instituições
de saúde e sua dinâmica de funcionamento. A psicoterapia individual: o contrato ou enquadre, o
cliente, diagnóstico, intervenção terapêutica, prognóstico. Psicoterapia de grupo. A prática do
psicólogo clínico nas instituições de saúde: alternativas de atuação.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO C/H 102 (0180/I)
Principais abordagens em Psicologia da Educação: pressupostos
teórico/metodológicos.

epistemológicos e

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE C/H 102 (0181/I)
Teorias da personalidade: culturalismo, C.G. Jung, W. Reich e S. Freud.
PSICOLOGIA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA C/H 102 (1200/I)
A categoria excluído. Normalidade: aspectos históricos, estatísticos, sociais, legais e críticos.

Características e diagnósticos nas áreas mental, sensorial e motora. Intervenção junto à pessoa
portadora de deficiência na educação, trabalho, esporte, lazer, reabilitação, entre outros
contextos.
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO C/H 136 (1101/I)
Estudo do desenvolvimento humano: pré-natal, infância, adolescência, maturidade e velhice.
PSICOLOGIA DO TRABALHO I C/H 102 (0188/I)
Estudo dos sistemas de Recursos Humanos: recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de
desempenho, desenvolvimento organizacional e ergonomia.
PSICOLOGIA DO TRABALHO II C/H 136 (1205/I)
Relações de trabalho. Saúde do trabalhador. Projeto de intervenção em organizações:
planejamento, execução e avaliação.
PSICOLOGIA ESCOLAR E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM C/H 136 (1201/I)
Psicologia escolar: alternativas de atuação. A instituição escola: sua dinâmica e equipe.
Procedimentos metodológicos para diagnóstico e intervenção. Problemas de aprendizagem.
PSICOLOGIA SOCIAL C/H 136 (1197/I)
Retrospectiva histórica da produção de conhecimentos na Psicologia Social. Atitudes. Percepção
social. Linguagem, comportamento e interação. Processos de socialização. Controle social.
Diversidade e exclusão. Relações étnico-raciais e Psicologia Cultural. Planejamento e
intervenção nas questões sociais.
PSICOMOTRICIDADE C/H 102 (019/I)
Aspectos introdutórios: histórico da Psicomotricidade, campos de atuação, conceitos básicos.
Condutas. Métodos e técnicas de trabalho em Psicomotricidade. Planejamento e intervenção em
educação, reabilitação e clínica.
PSICOPATOLOGIA C/H 136 (1202/I)
Estudo dos quadros nosológicos em suas várias dimensões. Contato orientado com o trabalho
realizado em Psicologia tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar.
PSICOPATOLOGIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/H 102 (0197/I)
Transtornos mentais da criança e do adolescente. Diagnóstico e alternativas de intervenção,
considerando fatores de ordem familiar e social.
SOCIOLOGIA C/H 68 (0183/I)
O estudo das manifestações e comportamentos humanos dentro da sociedade. Privilegia a
discussão das diversas correntes que permeiam o pensamento sociológico, bem como seus
representantes e as concepções da produção de conhecimento. Assim como, as influências das
ideologias no desempenho das práticas humanas nos diversos grupos sociais.
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES I C/H 136 (1208/I)
Supervisão teórico-prática de intervenções nas diferentes áreas de atuação do Psicólogo em
Instituições e Organizações.
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES II C/H 136 (1209/I)
Supervisão teórico-prática de intervenções nas diferentes áreas de atuação do Psicólogo em
Instituições e Organizações.
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA CLÍNICA

C/H 136 (1207/I)

Supervisão teórico-prática de casos clínicos nas diferentes abordagens teórico-metodológicas
em Psicologia.
TÉCNICAS DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO C/H 136 (1206/I)
Aconselhamento: histórico, fundamentos teórico-metodológicos. Aconselhamento nos diversos
contextos de atuação psicológica.
TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO C/H 136 (0184/I)
A Entrevista e a observação. Testes psicológicos: histórico, características e aspectos éticos.
Avaliação de nível mental, interesse, aptidão e psicomotor. Técnicas para avaliação da
personalidade: os testes projetivos. Elaboração de laudos e outros documentos.

DISCIPLINAS OPTATIVAS
ANÁLISE INSTITUCIONAL C/H 68 (0833/I)
Histórico da Análise Institucional. A análise institucional e a prática da saúde coletiva. A
transformação das instituições a partir das práticas e discursos dos sujeitos.
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE C/H 68 (0834/I)
Estudos sobre a prática do psicólogo em instituições de saúde. Possibilidades, procedimentos,
instrumentos e perspectivas teóricas da Psicologia Clínica e da Saúde. Políticas públicas e
privadas de saúde. Legislação.
AVALIAÇÃO PSICO-EDUCACIONAL C/H 68 (0835/I)
Técnicas psicométricas de avaliação. Fundamentos da Psiconeurologia. Diagnóstico e
intervenções. Ações educativas na diversidade.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA C/H 68 (0207/I)
Abordagens do processo educacional na área da Educação Especial e o atendimento aos
portadores de necessidades especiais. Política nacional de Educação Especial. O processo de
inclusão: estratégias e adaptações curriculares na escola inclusiva.
INTRODUÇÃO À PSICANÁLISE E DE J. LACAN I C/H 68 (0836/I)
O sentido de retorno à Freud. Princípios teóricos da obra de J. Lacan.
INTRODUÇÃO À PSICANÁLISE E DE J. LACAN II
A clínica psicanalítica.

C/H 68 (0837/I)

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
C/H 68
(1497/I)
Aspectos Históricos: cultura surda, identidade e língua de sinais. Estudo da legislação e
das políticas de inclusão de pessoas com surdez. O ensino de Libras e noções básicas
dos aspectos linguísticos. Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS
por meio do uso de estruturas e funções comunicativas elementares.
LINGUAGEM E PENSAMENTO C/H 68 (0208/I)
As relações linguagem e pensamento nas várias abordagens da Psicologia da Educação.
Psicologia sócio-interacionista de Lev S. Vygotsky.
PESQUISA EM PSICOLOGIA CLÍNICA C/H 68 (0838/I)
A pesquisa em Psicologia Clínica: fundamentos, relação com objeto, material clínico e
delimitação de campo da pesquisa.

PESQUISA EM PSICOLOGIA DA SAÚDE C/H 68 (0839/I)
A Psicologia e a produção de conhecimento no campo da saúde. Os principais delineamentos de
pesquisa epidemiológicos. Perspectivas futuras para a Psicologia da Saúde.
PESQUISA EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO C/H 68 (0840/I)
Métodos e técnicas de pesquisa aplicados a Psicologia do Desenvolvimento.
PESQUISA EM PSICOLOGIA SOCIAL C/H 68 (0841/I)
A pesquisa visa a relação indivíduo/sociedade gerada pela dimensão social da história humana.
Epistemológica da pesquisa social participante. Estudo das condições concretas (sócio, político e
históricas) e dialoga com a psicanálise para a compreensão do particular integrado
repressivamente à totalidade social.
PRÁTICA DA PESQUISA PSICOLÓGICA II C/H 136 (1210/I)
Prática orientada de pesquisa em Psicologia e discussão sistemática do processo de investição.
PRÁTICA EM PESQUISA PSICOLÓGICA C/H 68 (0842/I)
Prática orientada de pesquisa em Psicologia e discussão sistemática do processo de investição.
PSICODIAGNÓSTICO C/H 68 (0843/I)
O psicodiagnóstico como processo que habilita para a realização de intervenção psicológica. A
construção de hipóteses diagnósticas e prognósticas, a orientação terapêutica, os
encaminhamentos e aspectos éticos do atendimento.
PSICOFARMACOLOGIA C/H 68 (0210/I)
Estudo das características bioquímicas dos agentes farmacológicos e seus efeitos no
comportamento. Metodologia do uso das drogas. Alterações comportamentais produzidas por
drogas.
PSICOLOGIA ANÁLITICA DE C. G. JUNG C/H 68 (0844/I)
Estudos sobre a teoria de Jung. Histórico, pressupostos epistemológicos e a prática clínica
junguiana.
PSICOLOGIA AMBIENTAL C/H 68 (0211/I)
Comportamento humano e ambiente natural e construído. Interfaces com outras ciências.
Problemas e métodos em Psicologia Ambiental. Ecologia. Atitudes e territorialidade.
PSICOLOGIA COMUNITÁRIA C/H 68 (0212/I)
Comunidade: conceito e dinâmicas. A Psicologia e as práticas comunitárias. Psicologia
preventiva e comunidade. Práticas em saúde, educação e trabalho em comunidades urbanas e
rurais.
PSICOLOGIA DA ADOLESCÊNCIA C/H 68 (0845/I)
Teorias psicológicas da adolescência.
PSICOLOGIA DA GRAVIDEZ, PARTO E PUERPÉRIO C/H 68 (0846/I)
Estudo dos aspectos psicológicos da gravidez, parto e puerpério. Maternidade e paternidade.
PSICOLOGIA DA MORTE E PACIENTE TERMINAL C/H 68 (0213/I)
Estudos sobre a morte e o morrer. O paciente crônico. O paciente terminal.
PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II

C/H 68 (0847/I)

Abordagem fatorial, dos traços, cognitivista e humanista da personalidade.
PSICOLOGIA DA TERCEIRA IDADE C/H 68 (0214/I)
Conceitos básicos. O envelhecimento como etapa do desenvolvimento humano. Aspectos
físicos, psicológicos e sociais do envelhecimento. Alternativas de atuação do psicólogo junto à
terceira idade. Prática de atuação na Universidade Aberta da Terceira Idade.
PSICOLOGIA DO ESPORTE C/H 68 (0848/I)
Psicologia do Esporte histórico e produção científica atual. O esporte no Brasil: iniciação, alto
rendimento e políticas públicas. Stress, agressividade e motivação. Prática no âmbito da
iniciação esportiva.
PSICOLOGIA DO TRÂNSITO C/H 68 (0849/I)
Aspectos psicológicos do comportamento no trânsito. A relação da Psicologia do trânsito com
outras ciências e profissões, bem como causas de riscos, conflitos e acidentes.
PSICOLOGIA E ARTE C/H 68 (0850/I)
As relações entre a Psicologia e a arte.
PSICOLOGIA HOSPITALAR C/H 68 (0851/I)
A Psicologia da Saúde e a Psicologia Hospitalar. O hospital como instituição: história e funções.
O psicólogo em hospital geral. Métodos de avaliação e intervenção psicológica. A pesquisa em
Psicologia Hospitalar.
PSICOLOGIA JUDICIÁRIA C/H 68 (0852/I)
A atuação do psicólogo no campo forense: vitimização de crianças, adolescentes e idosos,
disputa de guarda, prática de delitos, entre outras questões. A legislação pertinente à criança e o
adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência. Instrumentos de trabalho e equipe
multidisciplinar.
PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL C/H 68 (0853/I)
Abordagem cognitivo-comportamental de intervenção clínica e de saúde.
PSICOTERAPIA DE FAMÍLIA E DE CASAL C/H 68 (0854/I)
O surgimento da Psicoterapia de Família e de casal como estratégias de intervenção clínica.
Teoria sistêmica e a prática clínica.
PSICOTERAPIA INFANTIL C/H 68 (0855/I)
Estratégias de atendimento psicoterápico à infância, diagnóstico e intervenção.
PSICOTERAPIAS CORPORAIS C/H 68 (0856/I)
Evolução da Psicologia corporal. Os fundamentos teóricos e estratégias de intervenção. William
Reich, Alexandre Lowen.
RELAÇÕES DE GÊNERO C/H 68 (0216/I)
Caminhos históricos da constituição das relações de gênero. As relações de gênero na cultura
latino-americana e brasileira.
SUBJETIVIDADE E CORPOREIDADE C/H 68 (0857/I)
A dualidade corpo e psique (alma).Do pensamento grego, passando pela cultura cristã
(sagrado/profano) até o discurso científico iluminista e a disciplinarização do corpo. Crítica à
assimilação do corpo pelas tecnociências e captura da subjetividade.

TÉCNICAS DE ENTREVISTA PSICOLÓGICA C/H 68 (0858/I)
A entrevista psicológica:teoria e prática. Diferentes utilizações e abordagens da entrevista em
Psicologia.
TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO PSICOLÓGICA C/H 68 (0859/I)
A observação em Psicologia: teoria e prática. A observação em diferentes contextos.
TÉCNICAS PROJETIVAS C/H 68 (0860/I)
Técnicas de avaliação psicológica: técnicas gráficas projetivas e técnicas projetivas na prática
clínica.
TÓPICOS EM PSICOLOGIA DO TRABALHO
C/H 68 (0861/I)
Estudos de tópicos de discussão em Psicologia do Trabalho
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA CLÍNICA C/H 68 (0217/I)
Estudos de tópicos de discussão na área da Psicologia Clínica.
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA ESCOLAR C/H 68 (0219/I)
Estudos de tópicos de discussão em Psicologia Escolar.

