
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
Teorias psicológicas da vida adulta e do envelhecimento. Dinâmica familiar, vida adulta e             
envelhecimento. Saúde, qualidade de vida e envelhecimento. Políticas Públicas e a Pessoa            
Idosa no Brasil. Gênero, classe, etnia no envelhecimento. Intervenção do psicólogo junto à             
pessoa 
idosa, sua família e comunidade. 
 
III. OBJETIVOS  
- Compreender o desenvolvimento humano e o envelhecimento sob a perspectiva de            
processos emocionais, cognitivos e comportamentais. 
- Compreender o desenvolvimento humano e o envelhecimento sob a perspectiva das            

dinâmicas familiares no ciclo vital da família e das redes sociais significativas. 
- Analisar os direitos da pessoa idosa à saúde sob a perspectiva das políticas públicas em                
saúde. 
- Compreender o impacto do gênero, classe, etnia no processo de envelhecimento, saúde e              
cuidado; 
- Identificar as possibilidades de intervenção psicológica junto à pessoa idosa, sua família e              
comunidade. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
-  Perspectivas teóricas do desenvolvimento humano ao longo de toda vida. 
- Dinâmicas no ciclo de vida familiar e as mudanças nas redes de apoio social na velhice. 
-  Envelhecimento e saúde na perspectiva de gênero, classe e etnia. 
-  Políticas públicas e intervenções junto à pessoa idosa, sua família e comunidade. 
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