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PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia  Semestre: 2020.1                                Turma: 08319 
Disciplina Obrigatória: PSI 7808 Seminários Integrados I                         Horas/aula semanais: 2                            
Horário: 40730  PCC: ---                                            Equivalência: NA 
Carga horária total (h/a): 36                                                CH: teórica:36h/a   prática: NA 
Disciplina Obrigatória  
Pré-requisitos: PSI7601; PSI7602; PSI7603; PSI7604; PSI7605; PSI7606; PSI7607  
Professor: Valéria De Bettio Mattos                                                 Email: valeria.mattos@ufsc.br 
Estagiário em Docência: João Paulo Koltermann                           Email: jpjohnn@hotmail.com  
 
 
 
II. EMENTA 

Discussão de temáticas transversais e afins aos diferentes campos de intervenção para análise 
das práticas de estágio desenvolvidas pelos alunos matriculados nas ênfases. 
 
III. TEMAS DE ESTUDO  (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO) 

Discussão de temáticas transversais e afins aos diferentes campos de intervenção para análise 
das práticas de estágio desenvolvidas pelos alunos matriculados nas ênfases. 
 
IV. OBJETIVOS  
1. Caracterizar as intervenções dos estagiários nas diferentes ênfases, suas especificidades e 
pontos comuns na atuação do psicólogo; 
2. Identificar temas de estudo transversais às diferentes ênfases curriculares e práticas de 
estágio;  
3. Refletir sobre a complexidade do fenômeno psicológico e seus desdobramentos para a 
atuação profissional;  
4. Discutir os desafios teóricos e técnicos da atuação do psicólogo na interlocução multi e 
interdisciplinar; 
5. Debater as potencialidades e desafios da atuação do psicólogo nas diversas áreas de 
atuação. 
 

V. CRONOGRAMA  
Sempre que houver atividade síncrona, ela ocorrerá às segundas-feiras, das 9h às 10h30. 
 

Sem
ana 

Agenda 
prevista 

 
Conteúdo 

 
Referência 

 
Método/recurso 

1 18.3  Apresentação da Turma / Combinados sobre Plano de Ensino 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
 

mailto:jpjohnn@hotmail.com
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2 
2.9 

Atividade 
Sincrona 

Apresentação 
do Plano de 

Ensino 
(Ajustado) ----- 

 
 

----- 

3 
9.9 

Atividade 
Síncrona 

Subjetividade 
nos Diferentes 

Campos de 
Estágio 

Orientação 
para 

Confecção dos 
Vídeos 

Notas sobre 
constituição do 
sujeito, subjetividade 
e linguagem 
https://www.scielo.br
/pdf/pe/v16n4/a12v1

6n4 
 
 

 
 

- Leitura das referências 
indicadas 

- Síncrona: Webconferência 
– BBB Moodle 

(apresentação de conteúdo 
e dúvidas)  

(tempo previsto: 1cr.) 
OU 

- Assíncrona: Registro das 
mudanças ocorridas no 

estágio durante a pandemia 
para registro de frequência. 

(tempo previsto: 1cr.) 

4 
16.9 

Atividade 
Assíncrona 

Apresentação 
dos Campos 
de Estágio 
(Ênfase Saúde) 

 

Experiência antes, 
durante e depois da 

pandemia 
(vídeos) 

 
 

Atividade Assíncrona – 
Produção dos Materiais de 
Apresentação dos Campos 

de Estágio 

(tempo previsto: 2 cr.) 
AVALIAÇÃO PARCIAL 1 

5 
23.9 

Atividade 
Síncrona 

Apresentação 
dos Campos 
de Estágio 
(Ênfase POT) 

 

Experiência antes, 
durante e depois da 

pandemia  
(vídeos) 

 

Atividade Assíncrona – 
Produção dos Materiais de 
Apresentação dos Campos 

de Estágio 

(tempo previsto: 2 cr.) 

6 
30.9 

Atividade 
Síncrona 

Apresentação 
dos Campos 
de Estágio 
(Ênfase 
Educacional) 

 

Experiência antes, 
durante e depois da 

pandemia 
 (vídeos) 

 

Atividade Assíncrona – 
Produção dos Materiais de 
Apresentação dos Campos 

de Estágio 

(tempo previsto: 2 cr.) 

7 
7.10 

Atividade 
Síncrona 

Apresentação 
dos Campos 
de Estágio 
(Ênfase Social) 

 

Experiência antes, 
durante e depois da 

pandemia 
(vídeos) 

 
 

Atividade Assíncrona – 
Produção dos Materiais de 
Apresentação dos Campos 

de Estágio 

(tempo previsto: 2 cr.) 

https://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a12v16n4
https://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a12v16n4
https://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a12v16n4
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8 
14.10 

Atividade 
Síncrona 

Portfólio: 
aspectos 
teórico- 
práticos 
 
 
 
 
 
 
 

Texto-base: Portfólio: 
uma proposta de 
avaliação como 
reconstrução do 

processo de 
aprendizagem. 

Psicologia Escolar e 
Educacional, 6(2), 

149-153. 
http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S141

3- 
85572002000200005

&lng=pt&tlng=pt. 

- Leitura das referências 
indicadas 

- Síncrona: Webconferência 
– BBB Moodle 

(apresentação de conteúdo 
e dúvidas)  

(tempo previsto: 1cr.) 
OU 

- Assíncrona: Atividade – 
Questões Norteadoras para 
a Confecção dos Portfólios  

(tempo previsto: 1cr.) 

9 
21.10 

Atividade 
Assíncrona 

Contrato 
Psicológico 

 

Texto-base: Mais de 
50 anos de pesquisa 

sobre contratos 
psicológicos de 

trabalho: 
sistematização teórica 
e sugestão de agenda 

futura de pesquisa 
https://revistas.pucsp
.br/ReCaPe/article/vie

wFile/21838/16083 
(Atividade Grupo 1) 

- Leitura das referências 
indicadas 

- Síncrona: Webconferência 
– BBB Moodle 

(apresentação de conteúdo 
e dúvidas) (tempo previsto: 

1cr.) 
OU 

- Assíncrona: Atividade – 
Contrato Psicológico no 

contexto de estágio  

(tempo previsto: 1cr.) 
AVALIAÇÃO PARCIAL 2 

10 

28.10 
Atividade 
Síncrona 

 
 
 
 

Saúde e 
Sofrimento 
Mental no 
Trabalho 

 
 
 
 

COVID-19 e saúde 
mental: a emergência 

do cuidado. 
 (Atividade Grupo 2) 

https://www.scielo.br
/pdf/estpsi/v37/1982-

0275-estpsi-37-
e200074.pdf 

 
 
 

- Leitura das referências 
indicadas 

- Síncrona: Webconferência 
– BBB Moodle 

(apresentação de conteúdo 
e dúvidas)  

(tempo previsto: 1cr.) 
OU 

- Assíncrona: Atividade – 
Wiki sobre Indicadores de 

Saúde e Sofrimento Mental 
no Estágio (tempo previsto: 

1cr.) 

11 
4.11 

Atividade 
Síncrona 

Ética e 
Formação 

Profissional 

Código de Ética do 
Psicólogo.  

(Atividade Grupo 3) 

- Leitura das referências 
indicadas 

https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/viewFile/21838/16083
https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/viewFile/21838/16083
https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/viewFile/21838/16083
https://www.scielo.br/pdf/estpsi/v37/1982-0275-estpsi-37-e200074.pdf
https://www.scielo.br/pdf/estpsi/v37/1982-0275-estpsi-37-e200074.pdf
https://www.scielo.br/pdf/estpsi/v37/1982-0275-estpsi-37-e200074.pdf
https://www.scielo.br/pdf/estpsi/v37/1982-0275-estpsi-37-e200074.pdf


4 

*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. 

 

 

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

content/uploads/201
2/07/codigo-de-etica-

psicologia.pdf  
 
 
 
 
 
 

- Síncrona: Webconferência 
– BBB Moodle 

(apresentação de conteúdo 
e dúvidas)  

(tempo previsto: 1cr.) 
OU 

- Assíncrona: Atividade -  
Como é possível estar 

comprometido eticamente 
na formação profissional, 

por meio da sua experiência 
de estágio?  

(tempo previsto: 1 cr.) 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.11 
Atividade 

Assíncrona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diversidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assédio moral no 
trabalho, gênero, raça 

e poder: revisão de 
literatura.  

(Atividade Grupo 4) 
https://doi.org/10.15

90/2317-
6369000012917 

 
 
 
 
 
 
 

- Leitura das referências 
indicadas 

- Síncrona: Webconferência 
– BBB Moodle 

(apresentação de conteúdo 
e dúvidas)  

(tempo previsto: 1cr.) 
OU 

- Assíncrona: Atividade -  
Registro sobre questões 

relacionadas à 
intersetorialidadade e 

intersseconalidade.  
(tempo previsto: 1 cr.) 
AVALIAÇÃO PARCIAL 3 
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18.11 
Atividade 
Síncrona 

 
 
 
 
 

Apresentação 
dos Portfólios 

----- 

- Sincrona: Apresentação 
dos Portfólios  

(tempo previsto: 1 cr.) 
 OU  

- Assíncrona: conteúdo 
gravado da atividade 
síncrona + diário de 

aula/conteúdo (registro da 
frequência) (tempo 

previsto: 1 cr.) 
TRABALHO FINAL 

14 

 
25.11 

Atividade 
Síncrona 

 

Apresentação 
dos Portfólios 

----- 

- Sincrona: Apresentação 
dos Portfólios  

(tempo previsto: 1 cr.) 
 OU  

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf
https://doi.org/10.1590/2317-6369000012917
https://doi.org/10.1590/2317-6369000012917
https://doi.org/10.1590/2317-6369000012917
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- Assíncrona: conteúdo 
gravado da atividade 
síncrona + diário de 

aula/conteúdo (registro da 
frequência) (tempo 

previsto: 1 cr.) 
TRABALHO FINAL 

15 

 
2.12 

Atividade 
Síncrona 

Apresentação 
dos Portfólios 

----- 
 

- Sincrona: Apresentação 
dos Portfólios  

(tempo previsto: 1 cr.) 
 OU  

- Assíncrona: conteúdo 
gravado da atividade 
síncrona + diário de 

aula/conteúdo (registro da 
frequência) (tempo 

previsto: 1 cr.) 
TRABALHO FINAL 

16 
9.12 

Atividade 
Assíncrona 

Nova 
Avaliação 

----- 
 

 

   
 

Total: 2 créditos/aula = 36h 
Total Síncrona: 18h 

Total Assíncrona: 18h 

 
 
VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 Síncronas: 
- Leitura dos textos obrigatórios; 
- Exposições orais/Discussão/Debates/sessão de esclarecimento de dúvidas (por meio de 
recursos digitais);  
- Atividades a partir de vídeos, filmes, músicas. 
Assíncronas: 
- Leitura dos textos obrigatórios; 
- Registro das reflexões advindas das leituras indicadas e discussões gravadas em atividades 
síncronas (diário de aula/conteúdo); 
 
Ferramentas de ensino remoto: 
-Webconferências via Big Blue Button (BBB) recurso disponível no Moodle (S). 
- Vídeos e áudios gravados (produzidos pela própria professora, pelos estudantes como parte 
de uma atividade avaliativa ou outros disponíveis nas redes usado com objetivo pedagógico) 
(A). 
- Podcasts (A). 
 
A plataforma oficial será o Moodle.  
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As atividades síncronas acontecerão às 4ªs-feiras das 9h às 10h. A sala virtual estará 
aberta no horário indicado na referida plataforma  
 
 
VII. AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, por meio da realização de atividades previstas em cada encontro, 
nas modalidades síncrona e assíncrona. A entrega das atividades na modalidade assíncrona 
garante a atribuição de presença. Esta deverá acontecer impreterivelmente até a data 
anterior do novo encontro, pois os conteúdos da disciplina estão encadeados de forma a 
garantir a processualidade da aprendizagem.  
Nas datas cujas atividades serão exclusivamente assíncronas (5 encontros) todos deverão 
postar as atividades a fim de garantir presença e atribuição de nota. 
 
Atribuição de Notas: 
Entrega das avaliações parciais (produção de vídeo e atividade em grupo): até 4 pontos; 
Entrega e Apresentação do Portfólio: até 5 pontos (3 para a produção e 2 para apresentação); 
Participação nas Discussões (fórum tira dúvidas, diário de aula/conteúdo, wiki e demais 
recursos): até 1 ponto. 
 

OBSERVAÇÕES: 

1) A atribuição de notas para avaliações escritas levarão em conta os seguintes critérios: 

a) Objetividade, clareza e coerência nas ideias pautadas nos textos; 

b) Uso correto das regras de ortografia e gramática; 

c) Pertinência em relação aos objetivos e assuntos da tarefa e da disciplina. 

2) A atribuição de notas para a apresentação dos trabalhos orais (apresentação do 

portfólio) levará em conta os seguintes critérios: 

a) Conteúdo apresentado orientado pelo seu objetivo: principais conceitos e 

características do tema apresentado; 

b) Aspectos atitudinais (postura e tom de voz); 

c) Objetividade, clareza e coerência nas ideias compartilhadas; 

d) Organização do material a ser apresentado; 

e) Uso correto da língua portuguesa. 
 
III. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
A atribuição de frequência se dará por meio da entrega das atividades assíncronas.  
Conforme o artigo 69, parágrafo 2º da Resolução 017/Cun97, “será obrigatória a frequência 
às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não 
comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas”. 
 
 
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 
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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.                          
 
Será concedida a oportunidade ao estudante de realizar avaliação de recuperação ao final do 
semestre letivo, no modo assíncrono, com entrega prevista para data a ser combinada, 
respeitando o calendário excepcional de 2020.1. 

                               
 
X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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https://revistas.pucsp.br/ReCaPe/article/viewFile/21838/16083
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https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200074
https://www.scielo.br/pdf/pe/v16n4/a12v16n4
https://doi.org/10.1590/S1413-85572002000200005
https://www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a02v26ns.pdf
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Disponível em: revistadostribunais.com.br.  
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