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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia Semestre: 2018 II              Turma: 08319 e 10319 

Disciplina: PSI 7803 – Fundamentação da Ênfase II C (1ª enfase escolhida) e PSI7005 - 

Fundamentação da Ênfase II C (2ª enfase escolhida) 

Horas/aula semanais: 4 horas                                  Horário: 13:30-4      Sala: 326  

Professor:  Neiva de Assis – neiva.assis@ufsc.br  

Pré-requisitos: PSI 7703        Oferta para os cursos de Psicologia.  

 

II. EMENTA 

A atuação do psicólogo na formação do professor. Inclusão escolar. Violências em contextos 

educacionais. Gênero e Educação. Outras temáticas do contexto escolar e a atuação do psicólogo. 

Diálogo professor e psicólogo. 

 

III. TEMAS DE ESTUDO  

Psicologia, políticas públicas e atuação em diversos contextos educativos. Diálogo professor e 

psicólogo. Atuação do psicólogo e formação do professor. Perspectiva intersetorial e atuação 

psicológica. Inclusão e exclusão escolar: aspectos teóricos e práticos. Interface dos estudos de 

gênero com a educação. Violências em contextos educacionais e prática psicológica. Saúde e 

educação: contexto escolar e atuação do psicólogo. Atuação da Psicologia na relação com a 

comunidade escolar.  

 

IV. OBJETIVOS  

 Analisar e discutir as contribuições da psicologia e do (a) psicólogo(a) em contextos 

educacionais na perspectiva da inclusão;  

 Integrar transversalmente os diferentes saberes da psicologia e das ciências humanas à 

prática em psicologia escolar e educacional; 

 Planejar intervenções visando a atenção e atendimento das situações envolvendo 

violências, gênero e medicalização em contextos educacionais formais e não formais; 

 Desenvolver competências éticas e políticas na atuação profissional em Psicologia 

Escolar e Educacional. 

 
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA  

Aula Data Atividades/Temas de estudo Materiais de referência 
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1.  
01.08 

Apresentação do professor, da 

turma e do plano de ensino. 

Introdução aos conceitos da 

disciplina. 

 

Psicologia, políticas públicas e 

atuação em diversos contextos 

educativos. 

Trazer os documentos para exercício em sala:  

                                                     

                                                    

Conselho Feder                  -                      

58 p. https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-

tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-os-na-educacao-

basica/  

2.  08.08 

Psicologia, políticas públicas e 

atuação em diversos contextos 

educativos 

Mapeamento de documentos e politicas educacionais 

e inserção da psicologia.  

   m  “N     m         m”   

 

Souza, Marilene Proença Rebello de. Psicologia 

Escolar e políticas públicas em Educação: desafios 

contemporâneos. Em Aberto, 23, n. 83 (2010) 

http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/ar

ticle/view/2255/2222  
 

 

3.  15.08 

Diálogo professor e psicólogo. 

Atuação do psicólogo e 

formação do professor. 

Estudo de Caso – Exercício avaliativo Avaliação I.  

 

Texto a combinar.  

4.  22.08 Participação de convidada 
 

- 

5.  29.08 
Perspectiva intersetorial do 

trabalho.  

27 e 28: I Jornada de Psicologia Escolar e 

Educacional LAPEE/NUPRA. 

 
Souza, Vera Lucia Trevisan de et all. O psicólogo na 

escola e com a escola. A parceria como forma de atuação 

promotora de mudanças. In: Guzzo, Raquel Souza Lobo 

(org) Psicologia Escolar – Desafios e Bastidores da 

Educação Publica. Campinas, SP, Editora Alinea, 2014.  

 

Guzzo, Raquel Souza Lobo. O Psicólogo escolar e o 

projeto político-pedagógico da escola. Diálogo e 

possibilidades de atuação. In: Guzzo, Raquel Souza 

Lobo (org) Psicologia Escolar – Desafios e Bastidores da 

Educação Publica. Campinas, SP, Editora Alinea, 2014. 

 

Estudo de Caso – Exercício -  Avaliação I 

6.  05.09 

Inclusão e exclusão escolar: 

aspectos teóricos e práticos. 

Avaliação II - 

Planejamento e aplicação 

de uma proposta de 

intervenção.  
 

 

Gênero e contextos educacionais: configurações 

subjetivas e implicações para práticas educacionais.  

 

 

 

 

7.  12.09 

Inclusão e exclusão escolar: 

aspectos teóricos e práticos. 

Avaliação II – 

Continuação.  

Deficiência e contextos educacionais: configurações 

subjetivas e implicações para práticas educacionais.  

 

  

8.  19.09 
Semana Acadêmica de 

Psicologia 
- 

https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-os-na-educacao-basica/
https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-os-na-educacao-basica/
https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-os-na-educacao-basica/
http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/2255/2222
http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/2255/2222
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9.  26.09 

Inclusão e exclusão escolar: 

aspectos teóricos e práticos. 

Avaliação II – 

Continuação.   
 

Questões étnico-raciais e contextos educacionais: 

configurações subjetivas e implicações para práticas 

educacionais.  

 

 

 
10. - 03.10 

Roda de conversa sobre 

educação indígena.  
- 

11.  10.10 

Avaliação discente 

                     - 

       m           

                          

 

Atividade Prática a combinar. 

12.  17.10 

SEPEX 

Participação no Seminário de 

Estágios  

- 

13 24.10 

Violências em contextos 

educacionais e prática 

psicológica  

NASCIMENTO, Alcione Melo Trindade do; 

MENEZES, Jaileila de Araújo. Intimidações na 

adolescência: expressões da violência entre pares na 

cultura escolar. Psicol. Soc., Belo Horizonte ,v. 25, n. 

1,p. 142-151, 2013.Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&p

id=S0102-71822013000100016&lng=en&nrm=iso>. 

Accesso em http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

71822013000100016. 

 

Estudo de Caso – Exercício avaliativo Avaliação I. 
 

13.  31.10 

Visita ao Labrinca – Colégio 

de Aplicação  e/ou 

Laboratório de Cartografia 

tátil.  

VYGOTSKI, L.S. O papel do brinquedo no 

desenvolvimento. Em: A formação social da mente: o 

desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 7ª. Edição – São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 

 

VYGOTSKI, L.S. Educação Estética. Em: 

Vigotksi, L. S. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

 

14.   

Atuação da Psicologia na 

relação com a comunidade 

escolar.  

 

Texto a combinar 

15.  07.11 

Saúde e educação: contexto 

escolar e atuação do 

psicólogo. 

          m                         m              

                                                    FP, 

              m                             

Fevereiro/2015.  

 
 

16.  14.11 

Saúde e educação: contexto 

escolar e atuação do 

psicólogo. Convidada 

Avaliação III - Painel de 

Textos. 

Texto a combinar 

17.  28.11 Encerramento da disciplina.  - 

18.  05.12 
Nova avaliação 

Parada Pedagógica 
- 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822013000100016
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822013000100016
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VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

                                m                                                  

ensinar/aprender. Para tanto serão utilizados procedimentos diversos: leitura de textos; Aulas 

expositivas - dialogadas; discussão de textos em grupos; apresentação de trabalhos em forma de 

oficinas e construção de projetos.  

 

VII. AVALIAÇÃO 

Serão utilizadas as seguintes verificações de aprendizagem: 

1. Frequência de 75% nas aulas.  

2. Avaliação I – Exercícios - estudos de caso ao longo da disciplina (somam uma nota de Peso 10) 

3. Avaliação II - Planejamento e aplicação de uma proposta de intervenção. (Peso 10) 
Individualmente os estudantes deverão elaborar e aplicar uma proposta de intervenção com uma temática 

definida. Deverá ser entregue também um resumo de uma página sobre o conteúdo da apresentação a ser 

enviado previamente ao professor e aos alunos via CAGR. As apresentações serão realizadas em 

momentos distintos ao longo da disciplina. 

4. Avaliação III - (Peso 10) - Painel de Textos: Em duplas, os estudantes deverão realizar uma 

comunicação oral sobre a temática definida.  

A nota final será resultado da soma de notas obtidas e dividida por 3. 

 
OBSERVAÇÕES:  
A atribuição de notas para avaliações levará em conta os seguintes critérios: Objetividade, clareza e 

coerência das ideias; qualidade da apresentação; coerência com os argumentos estudados em aula e nos 

textos da disciplina, pontualidade na entrega e qualidade na apresentação da atividade. 

Sobre o andamento das aulas: Durante as aulas é importante usar os recursos eletrônicos 

exclusivamente para a realização de registro e acompanhamento das aulas e manter um clima de troca de 

conhecimentos respeitoso e produtivo.  

 

VIII. 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.                                                         

 

IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AQUINO, J. G. (Org.) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. SP:Summus,1996. p.57-71 

GUZZO, Raquel Souza Lobo (org) Psicologia Escolar – Desafios e Bastidores da Educação Publica. 

Campinas, SP, Editora Alinea, 2014. 

CFP.  R   m                         m                                                                 

CFP,               m                             Fevereiro/2015.  

TANAMACHI, Elenita de Ricio; PROENÇA, Marilene; ROCHA, Marisa Lopes da. Psicologia e 

educação: desafios teorico-praticos. São Paulo: Casa do Psicologo, 2000. 207p. ISBN 8573960663  

Smolka, Ana luiza Bustamante et all. Emoçao, Memória, Imaginação. A constituição do desenvolvimento 

humano na história e na cultura. Campinhas, SP. Mercado das Letras, 2011. 

SOUZA, Beatriz de P. (org.) Orientação à Queixa Escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 

 

X. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

ABRAMOVAY, Miriam. Escolas inovadoras: experiências bem sucedidas em escolas públicas. Brasília: 

UNESCO, 2003. 
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BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Fundamental. Referenciais para a 

formação de professores. Brasília, 2002.  

MACHADO, Adriana Marcondes e PROENÇA, Marilene. As crianças excluídas da Escola: um alerta 

para a Psicologia. In: Adriana Marcondes Machado e Marilene Proença (Orgs.). Psicologia Escolar: Em 

Busca de Novos Rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. p. 39-54. 

VICENTIN, M. C. Transversalizando saúde e educação: quando a loucura vai à escola. Em: 

MARCONDES, A.; FERNANDES, A.; ROCHA, M. Novos possíveis no encontro da psicologia com a 

educação (pp. 167-184). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.  

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. Experiência e discurso como lugares de memória: a escola e a 

produção de lugares comuns. Pro-Posições, v. 17, n. 2 (50) - maio/ago. 2006. 

 

XI. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

O atendimento será realizado na sala 11A, bloco C do CFH nas quintas-feiras às 10 horas, mediante 

agendamento prévio por e-mail neiva.assis@ufsc.br 

 

 

mailto:neiva.assis@ufsc.br

