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I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia   Semestre: 2020.1       

Disciplina: PSI 7804 – Fundamentação da ênfase IID  

Carga Horária Total: 72h              CH Teórica: 72h   CH Prática: N/A Horário: 414204  

Professora: Ana Maria Justo – justoanamaria@gmail.com 

                   Andréa Barbará S. Bousfield -  andreabs@gmail.com 

                   Andréia Isabel Giacomozzi -  agiacomozzi@hotmail.com  

Estagiária Docente: Juliana Gomes Fiorott - juliana.gomesfiorott@gmail.com 

 

 

Pré-requisitos: Fundamentação da ênfase ID: PSI 7704; PSI7904 

PCC: NA 

Equivalência: N/A 

Tipo - Ob (obrigatória)  

 

 

 

II. EMENTA 

 

Métodos e técnicas de intervenção psicossociais. Discussão de temáticas diretamente relacionadas com 

as possibilidades e dificuldades de atuação do psicólogo em processos comunitários e ações coletivas. 

 

III. TEMAS DE ESTUDO  

 

Unidade I: Política, Estado e direitos:  

● Urbanização, capitalismo e formação do Estado-Nação; 

● Desigualdades sociais e violação de direitos; 

● Subaletrnização de classe, raça, gênero e território e seus impactos subjetivos; 

● Política, democracia e Estado do Bem-Estar-Social. 

 

Unidade II: Métodos de intervenção em psicologia, considerando o contexto da Pandemia de COVID-

19 

● Atuação em psicologia mediada por tecnologia 

● Dispositivo grupal; 

● Oficinas Estéticas; 

 

Unidade III: Temas e campos relativos às ações coletivas e processos comunitários 

● Políticas públicas e a luta por direitos; 

● Judicialização da vida e Violência de Estado; 

● Violências, subjetividades e direitos;  

● Direito à cidade; 

● Migrações e diferenças; 

● Medidas Socioeducativas; 

● Psicologia Social Jurídica 

 

IV. OBJETIVOS  

● Analisar alguns métodos de pesquisa e ferramentas para a intervenção em processos psicossociais, 
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comunitários e ações coletivas; 

● Discutir as possibilidades e dificuldades de atuação do/a psicólogo/a em processos psicossociais, 

comunitários e ações coletivas; 

● Refletir sobre modos de pesquisar/intervir pertinentes aos contextos nos quais se inserem os/as 

estagiários/as. 

● Articular as leituras e discussões efetivadas ao longo do curso com as atuações no campo de 

estágio. 

 

V. CRONOGRAMA  

 

OBS: As atividades síncronas ocorrerão sempre nas quartas-feira, das 14:30 às 16h 

Sema

na 

Agenda 

previst

a 
Conteúdo Referência Método/recurso 

1 04/03 Apresentação e 

Contrato 

Pedagógico  

 

Apresentação e discussão do plano de ensino. 

Exibição do documentário: Cidade do 

Homens 

  

 Aula presencial 

2 11/03 Conversa com a 

turma 

ANA e 

MARCELA 

Chauí, M. (2019). O que é democracia? In: 

Lopedote, M.L; Mayorca, D.S; Negreiros, D; 

Gomes, M.A; Tancredi, T. (Orgs.), Corpos 

que sofrem: Como lidar com os efeitos 

psicossociais da violência?(p.82-101). São 

Paulo: Elefante.  

Safatle, Vladmir. (2010). Do uso da violência 

contra o Estado ilegal. In: Telles, Edson; 

Safatle, Vladmir. (Orgs.). O que resta da 

ditadura: a exceção brasileira. (pp. 237-252) 

São Paulo: Boitempo.  

 

 

 

Aula presencial  

 31/8 Início das atividades remotas em caráter emergencial (16 semanas) 

3 02/09 

Apresentação de 

plano de ensino 

e acordos 

pedagógicos de 

retomada. 

 

Acolhida aos 

discentes 

 

Desafios da 

inserção nos 

campos diante 

da pandemia.  

 

apenas nesse 

dia a atividade 

síncrona será 

às 15h 

Plano de ensino 

Síncrona: 

Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e dúvidas) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona  

Fórum de Acolhimento  

no Moodle (registro de 

frequência) 

 

(tempo previsto:2h30m) 

 

*Atividade síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona.  
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4 09/09 

Democracia, 

Estado e 

Violência 

 

Chauí, M. (2019). O que é democracia? In: 

Lopedote, M.L; Mayorca, D.S; Negreiros, D; 

Gomes, M.A; Tancredi, T. (Orgs.), Corpos 

que sofrem: Como lidar com os efeitos 

psicossociais da violência?(p.82-101). São 

Paulo: Elefante. 

 

Safatle, Vladmir. (2010). Do uso da violência 

contra o Estado ilegal. In: Telles, Edson; 

Safatle, Vladmir. (Orgs.). O que resta da 

ditadura: a exceção brasileira. (pp. 237-252) 

São Paulo: Boitempo. 

Assíncrona: 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Vídeo sobre o tema da 

aula, cujo link será 

disponibilizado no 

Moodle.  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:: 4h) 

5 16/09 

O uso do grupo 

como 

ferramenta de 

intervenção  

psicossocial no 

SUAS 

  

Gomes, M.A; Corrêa, B; Maheirie, K. Jovens 

em situações de vulnerabilidades 

psicossociais: o dispositivo grupal como um 

espaço de acolhimento e de subjetivação 

política. (no prelo) 

 

Complementar:  

Gomes, A.H; Andrade, L; Maheirie,, K. 

(2017). A experiência de ser trabalhador na 

assistência social: imagens de vidas 

implicadas com o campo da desigualdade 

social. Pesquisa e Práticas Psicossociais, 12, 

(3), 1-18,  

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sc

i_arttext&pid=S1809-

89082017000300011&lng=pt&tlng=pt  

 

 

Síncrona 

-Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e debate, com 

Professora Convidada) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:2h30m) 

*Atividade  síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona. 

6 23/09 

Atuação 

Psicológica no 

contexto da 

pandemia   

  Barbosa, A..;  Nascimento, C. N.;  Dias, L. 

B. S.;  Espírito Santo T. B.;  Chaves, R.C. S. 

& Fernandes, T. C. (2020). Processo de 

trabalho e cuidado em saúde mental no 

Centro de Atenção Psicossocial da UERJ na 

pandemia de COVID-19,  BJHBS, 19 (1), 11-

19. 

http://revista.hupe.uerj.br/WebRoot/pdf/711_

pt.pdf. 

 

Schmitd, B.;Crepaldi, M. A., Bolze, S. D. A, 

Neiva-Silva, L.  & Demenech,  . M.  (2020). 

Saúde mental e intervenções psicológicas 

diante da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19). Estudos de Psicologia 

(Campinas), 37, 

https://doi.org/10.1590/1982-

0275202037e200063  

Assíncrona: 

-Vídeo sobre o tema da 

aula, cujo link será 

disponibilizado no 

Moodle. 

https://www.youtube.com

/channel/UCLGW87djdd

FYSDBd2E5TjEA/ 

-Atividade WIKI no 

Moodle (cada estudante 

deverá destacar um 

aspecto importante para 

atuação do psicólogo no 

contexto remoto) 

(registro de frequência) + 

(1,0) 

(tempo previsto: 4h) 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000300011&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000300011&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000300011&lng=pt&tlng=pt
http://revista.hupe.uerj.br/WebRoot/pdf/711_pt.pdf
http://revista.hupe.uerj.br/WebRoot/pdf/711_pt.pdf
https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063
https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063
https://www.youtube.com/channel/UCLGW87djddFYSDBd2E5TjEA/
https://www.youtube.com/channel/UCLGW87djddFYSDBd2E5TjEA/
https://www.youtube.com/channel/UCLGW87djddFYSDBd2E5TjEA/
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7 30/09 

Atuação em 

Grupos na 

Modalidade 

Remota 

Donnamaria,  C. P. &  Terzis, A. (2011) 

Experimentando o dispositivo terapêutico de 

grupo via internet: primeiras 

considerações de manejo e desafios éticos. 

Revista da SPAGESP, 12(2) 17-26. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v12n2/

v12n2a03.pdf. 

 

 

Síncrona 

-Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e debate, com 

participação da estagiária 

docente) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:2h30m) 

*Atividade  síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona. 

8 07/10 

Psicologia e 

atuação anti 

racismo   

 

Conselho Federal de Psicologia (2017). 

Relações Raciais: Referências Técnicas para 

atuação de psicólogas/os. Brasília: CFP 

https://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2017/09/relacoes_raciais_bai

xa.pdf 

 

Assíncrona: 

-Leitura das Referências 

Indicadas 

-Vídeo sobre o tema da 

aula, cujo link será 

disponibilizado no 

Moodle 

(ttps://www.youtube.com/

watch?v=syO5NTrm4JU 

- Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:4h) 

9 14/10 

Atuação do 

Psicólogo no 

CREAS 

Machado, G. S. Barros, A. F. O.  & Martins 

Borges, L. (2019). A escuta psicológica 

como ferramenta de integração: práticas 

clínicas e sociais em um Centro de 

Referência de Atendimento a Imigrantes em 

Santa Catarina. REMHU: Revista 

Interdisciplinar da Mobilidade Humana , 

27(55), 79-96 

.https://doi.org/10.1590/1980-

85852503880005506 

Síncrona 

-Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e debate, com 

Professora Convidada) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:2h30m) 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v12n2/v12n2a03.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v12n2/v12n2a03.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/09/relacoes_raciais_baixa.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/09/relacoes_raciais_baixa.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/09/relacoes_raciais_baixa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=syO5NTrm4JU
https://www.youtube.com/watch?v=syO5NTrm4JU
https://doi.org/10.1590/1980-85852503880005506
https://doi.org/10.1590/1980-85852503880005506
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*Atividade  síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona. 

10 21/10 Gênero 

Meneghel S. N. & Margarites A. F. (2017). 

Feminicídios em Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul, Brasil: iniquidades de gênero ao 

morrer. Cad. Saúde Pública, 33( 12 ), p. 1-

11. https://doi.org/10.1590/0102-

311x00168516. 

 

Síncrona 

-Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e debate, com 

Professora Convidada) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:2h30m) 

*Atividade  síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona. 

11 
28/10 

 
 FERIADO  

12 04/11 

 

Oficinas 

Estéticas 

 

 

Brito, R. V. A., Zanella, A.V. (2017, Abr). 

Formação ética, estética e política em 

oficinas com jovens: tensões, transgressões e 

inquietações na pesquisa-

intervenção. Bakhtiniana, Rev. Estud. 

Discurso, 12(1), 42-64. 

 

 

 

Síncrona 

-Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e debate, com 

Professora Convidada) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:2h30m) 

*Atividade  síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona. 

13 11/11 

Os mundos da 

Rua e a vida que 

pulsa 

 

Broide, E.E; Broide, J; Schor, S.M; Campos, 

A.M.G; Vieira, M.A.C; Carvalho, M.S; 

Artes, R. (2018). População de Rua: pesquisa 

social participativa (pp.51-62). 

Assíncrona: 

-Leitura das Referências 

Indicadas 

-Vídeo sobre o tema da 

aula, cujo link será 



 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais 

por aulas remotas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria 

MEC 344, de 16 de junho de 2020. 

 

 

disponibilizado no 

Moodle  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

 

(tempo previsto:4h) 

14 18/11 Violência 

Santos, L.S; Beiras, A; Enderle, C.M. (2018). 

Violência de Estado, Juventudes e 

Subjetividades: experiências em uma 

delegacia especializada. Psicologia Ciência e 

Profissão, 38, 265-

276.https://doi.org/10.1590/1982-

3703000212241 

 

Síncrona 

-Webconferência – BBB 

Moodle (apresentação de 

conteúdo e debate, com 

Professor Convidado) 

(tempo previsto:1h30) 

Assíncrona 

-Leitura das Referências 

Indicadas  

-Entrega de atividade de 

consolidação, 

disponibilizada no 

Moodle (registro de 

frequência) + (1,0) 

(tempo previsto:2h30m) 

*Atividade  síncrona será  

gravada e disponibilizada 

para ser acessada de 

forma  

assíncrona. 

15 25/11 Estudo de Caso  

Assíncrona:  

-Debate de estudo de caso 

disponibilizado no 

Moodle, via fórum de 

discussão (registro de 

frequência)+ (1,0) 

(tempo previsto: 4h) 

16 02/12 Avaliação 2  

Assíncrona: 

-Entrega via Moodle de 

Vídeo ou Podcast registro 

de frequência)+ (10,0) 

(tempo previsto: 4h) 

17 09/12 Encerramento   

Síncrona: 

-Webconferência – BBB 

Moodle (Conversa sobre 

o fechamento da 

disciplina, avaliação da 

experiência de ensino 

remoto) 

(tempo previsto:1h30) 

18 16/12 Nova Avaliação  
Assíncrona: 

A nova avaliação 

consistirá em um trabalho 

https://doi.org/10.1590/1982-3703000212241
https://doi.org/10.1590/1982-3703000212241
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escrito, individual, a ser 

entregue até dia 16/12, via 

Tarefa no Moodle.  

Carga horária que será trabalhada mediante atividades pedagógicas não presenciais 

síncronas e assíncronas, bem como detalhamento das mesmas; 

Carga horária total:72h 

Síncrona: 12h 

Assíncrona: 60h 

 

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Considerando o contexto e normatização da Resolução 140/2020/CUn:  

- Leitura dos textos obrigatórios  

- Exposições orais, Discussão e Debates  (por meio de recursos digitais);  

- Vídeos (links disponibilizados via moodle); 

- Estudos dirigidos e outras atividades de consolidação via moodle; 

- Estudo de Caso; 

- Fóruns de Discussão via Moodle.  

Ferramentas de ensino remoto: Será utilizado o Moodle para todas as atividades, incluindo seus 

recursos disponíveis, dentre eles o BBB para as  Webconferências.  O link para as atividades síncronas 

será disponibilizado no Moodle e ocorrerão no dia e horário da disciplina, conforme o CAGR.  

 

 

VII. AVALIAÇÃO 

Considerando o contexto e normatização da Resolução 140/2020/CUn:  

 

Serão realizadas verificações da aprendizagem, todas assíncronas, por meio de atividades 

individuais em modalidade remota que serão entregues via Moodle.  

 

Avaliação 1 (Avaliação Fragmentada): Atividades de Consolidação, que serão disponibilizadas a cada 

semana, referentes ao conteúdo trabalhado. Os estudantes terão o prazo de 14 dias (duas semanas) 

para enviá-las via moodle (tarefa).  Cada atividade valerá 1,0 ponto e a nota será composta pela 

somatória das notas das atividades entregues dentro do período. 

 

Avaliação 2 (Avaliação final):  Produção de um vídeo ou podcast sobre a prática psicológica,  de 4 a 5 

minutos, relacionado com pelo menos uma das temáticas discutidas ao longo do semestre. Esse 

material deverá conter: 

- Apresentação/Justificativa 

- Desenvolvimento  

- Considerações 

- Referências.  

Esta atividade deverá ser entregue até 02/12/2020, via Moodle e valerá 10 pontos.   

 

Nota Final: Será calculada por meio da média das Avaliações 1 e 2.  

 

Critérios de avaliação das atividades: organização, qualidade e coerência; capacidade reflexiva e 

argumentativa; articulação com os textos de referência.  
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VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

O registro de frequência será realizado por meio da participação e entrega das atividades assíncronas 

(avaliativas e não avaliativas) indicadas no cronograma da disciplina, respeitando o período de entrega.  

Não será obrigatória a frequência nas atividades síncronas, as quais ficarão gravadas e poderão ser 

acessadas posteriormente. 

 

IX. NOVA AVALIAÇÃO  

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de 

Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o aluno com frequência 

suficiente (FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco). A nota 

final, neste caso, será o resultado da média aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota 

obtida pelo aluno nessa nova avaliação, conforme previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada 

Resolução.      

 

A nova avaliação consistirá em um trabalho escrito, individual, a ser entregue até dia 16/12/2020. As 

orientações, bem como os critérios de avaliação serão disponibilizados no Moodle.  

 

X. HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

Professora Ana Maria Justo: Por e-mail (justoanamaria@gmail.com)ou videoconferência (sob 

agendamento).  

Professora  Andréa Barbará S. Bousfield: Por e-mail (andreabs@gmail.com)ou videoconferência (sob 

agendamento). 

Professora Andréia Isabel Giacomozzi: Por e-mail (agiacomozzi@hotmail.com) ou videoconferência 

(sob agendamento). 

Estagiária Docente  Juliana Gomes Fiorott: Por e-mail  (juliana.gomesfiorott@gmail.com) ou 

videoconferência (sob agendamento). 

 

XXI. BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

* Todo o material indicado como bibliografia será disponibilizado em formato digital. 

 

Barbosa, A..;  Nascimento, C. N.;  Dias, L. B. S.;  Espírito Santo T. B.;  Chaves, R.C. S. & Fernandes, 

T. C. (2020). Processo de trabalho e cuidado em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial da 

UERJ na pandemia de COVID-19,  BJHBS, 19 (1), 11-19. 

http://revista.hupe.uerj.br/WebRoot/pdf/711_pt.pdf. 
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