
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
 

PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
Curso: PSICOLOGIA Semestre: 2018.1 Turma: 09319 
Disciplina: PSI 5650 – GESTALT TERAPIA Horas/aula semanais: 03 Horário: 

408201/10102 
Professor: ANGELA SCHILLINGS e-mail:  angela@comunidadegestaltica.com.br 

fones : 3222.7777 /  9972.8312 
Pré-requisito: estar curando a Ênfase de 
Processos Clínicos e Saúde 

 
II. EMENTA 

Método clínico da Gestalt terapia; conceitos básicos ; Self e seus modos de funcionamento; saúde 
e GT ; opressão como geradora das interrupções de contato - neurose, transtornos e psicose em 
Gestalt Terapia.  
 
III. TEMAS DE ESTUDO 

Gestalt Terapia – seu início e desenvolvimento atual. 
Bases filosóficas que sustentam a Gestalt Terapia. 
Conceitos fundamentais da Gestalt Terapia – awareness, contato, suporte, fronteira de contato 
A compreensão de Self em GT. 
Ajustamento Criativo. 
Formas disfuncionais: neurose, transtornos e psicose.  
As perspectivas de intervenção do profissional em GT. 
 
IV. OBJETIVOS 

 
1. Compreender os fundamentos do método clínico da Gestalt Terapia; 

2. Saber identificar os fundamentos filosóficos que sustentam a Gestalt Terapia; 

3. Saber identificar os principais conceitos teóricos da Gestalt Terapia; 

4. Compreender a aplicabilidade dos conceitos na prática clínica gestáltica; 

5. Saber identificar as formas de intervenção nas interrupções do Self na clínica gestáltica; 

6. Compreeder a postura ética do gestalt terapeuta na prática clínica. 

  

 
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 

AUL
A 
DATA ATIVIDADES 

1 28/02 Apresentação dos alunos e do professor e discussão do programa e bibliografia.  
Gestalt Terapia - início e desenvolvimento atual. 

2 07/03 Visão de homem e de mundo na Gestalt terapia. 

3 14/03 Fenomenologia existencial dialógica – sustentação para a postura do gestalt 
terapeuta. 

4 21/03 Fundamentos básicos da GT – Awareness como processo. 

5 28/03 Dia não letivo- - Assembléia Estudantil Psicologia  

6 04/04 Fundamentos básicos da GT -  contato, suporte e fronteira-de-contato. 

7 11/04 Dia não letivo – Assembléia Geral do Curso de Psicologia 
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8 18/04 Self como sistema de contato; suas funções e dinâmicas. Ajustamento criativo. 

9 25/04 A Opressão e seus desdobramentos na interrupção do sistema Self de contato. 

10 02/05 Interrupções do contato 1 - Compreensão de neurose em GT.  

11 09/05 Interrupções do contato 2 - Compreensão dos sofrimentos emocionais agravados 
em GT 1ª etapa da avaliação discente – alunos. 

13 16/05 Interrupções do contato 3 – Continuidade da compreensão dos sofrimentos 
emocionais agravados em GT.  
2ª etapa da avaliação discente – alunos e professor. 

14 23/05 Palestra com Gestalt-terapeuta convidado – GT infantil 

15 30/05 Gestalt Terapia e grupos – sistemas íntimos e grupoterapia. 

16 06/06 Abordagem gestáltica na clínica contemporânea - diversas modalidades de ação. 

17 13/06 A ética em Gestalt Terapia e seus desdobramentos na relação profissional. 

18 20/06 Trabalho e avaliação final. 

19 27/06 Nova avaliação, se necessário. 

 
 
VI. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 

a) Aulas expositivas dialogadas 
b) Apresentação em Data show. 
c) Trabalhos práticos através de vivências buscando experimentação/assimilação dos conceitos 

ministrados. 
d) Relatos de casos clínicos, objetivando maior assimilação e compreensão dos temas 

discutidos. 
e) Apresentação de filmes com discussão posterior.  
f)       Entrevista com profissional da GT sobre um dos temas da Gestalt Terapia. 
 
VII. AVALIAÇÃO 

Serão utilizadas as seguintes verificações de aprendizagem: 
Os alunos farão 01 (uma) avaliação sobre o conteúdo ministrado, através de uma entrevista com 
um gestalt terapeuta com um tema escolhido pelo aluno e com posterior apresentação em aula. 
  
A nota final (NF) será o resultada do cálculo indicado a seguir: 
N1= NF  
 
OBSERVAÇÕES: 
A atribuição de notas para provas ou trabalhos escritos levarão em conta os seguintes critérios: 
1. Objetividade, clareza e coerência nas idéias pautadas no documento; 
2. Pertinência dos assuntos em relação aos objetivos da disciplina;  
3. Desenvolvimento de linguagem própria na construção de textos, evitando assim apenas a 

reprodução de conceitos; 
4. Disponibilidade de atenção e escuta nas situações de compartilhamento das vivências, 

buscando a compreensão dos aspectos necessários à postura terapêutica.   
 
NOVA AVALIAÇÃO 

Conforme previsto no artigo 70, parágrafo 2° da Resolução 017/Cun/97, a qual dispõe sobre o 
Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC, terá direito a uma nova avaliação, no final do 
semestre, o aluno com freqüência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre 
entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco), exceto nas disciplinas que envolvam Estágio Curricular, 
Prática de Ensino e Trabalho de Conclusão do Curso ou equivalente, ou disciplinas de caráter 
prático que envolvam atividades de laboratório ou clínica definidas pelo Departamento e 
homologados pelo Colegiado de Curso, para as quais a possibilidade de nova avaliação ficará a 
critério do respectivo Colegiado do Curso.  
A nota final do aluno considerando a nova avaliação, de acordo com Artigo 71, parágrafo 3o,  será 
calculada através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota 
obtida na Nova Avaliação. 



 

 

 
SOBRE O ANDAMENTO DAS AULAS 

1. Solicitamos manter os celulares desligados no decorrer das aulas;  
2. Cuidar individualmente e coletivamente do processo de aprendizagem (ouvindo, debatendo, 

sugerindo, instigando reflexões...); 
3. Participar dos processos em sala de aula, possibilitando o crescimento das discussões e de 

novos olhares sobre o mesmo fenômeno; 
VIII. REFERÊNCIAS BÁSICAS 

     FRAZÃO, L.M e FUKUMITSU, K. O.(orgs) (2013. 2014, 2015, 2016. 2017) Coleção Gestalt- 
     terapia: fundamentos e práticas; vols I,II,III,IV,V. São Paulo: Summus,  
     PERLS, F.S. (1981) Abordagem gestáltica e testemunha ocular da terapia. RJ: Zahar. 
     PERLS, F.S.; HEFFERLINE, P. E GOODMAN, P. (1997) Gestalt terapia. SP: Summus. 
     POLSTER, I. e POLSTER, M. (2001) Gestalt-terapia integrada. SP: Summus. 
     ROBINE, J. M. O self desdobrado. São Paulo : Summus, 2006. 
      
 

IX. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

     PERLS, F.S. (1983) Gestalt-terapia explicada. SP: Summus. 
     PORCHAT, Y. e BARROS, P. (org.) (1987) Ser terapeuta. SP: Summus. 
     _________ . (1985) As psicoterapias hoje. SP: Summus. 
     RODRIGUES, H. E. (2001) Introdução a Gestalt terapia. RJ: Vozes. 
     STEVENS, J. (1981) Isto é Gestalt. SP : Summus. 
     YONTEF, G. (2001) Processo, diálogo e awareness – ensaios em Gestalt terapia. São  

              Paulo: Summus. 
 
X. ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
O aluno que necessitar horário com o professor devera agendar atendimento extra classe 
pessoalmente ou através de email. 
 

 
 
 

 


