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Monitora:  Aline akina Arai                    alineaarai@gmail.com  

Estágio docência: Virginia Lima dos Santos Levy        virginialevy@gmail.com 

 

alineaarai@gmail.com  

II. EMENTA 

Inserção em diferentes campos; II: definir, planejar, executar e avaliar 

intervenções individuais e grupais. 

           DATA ATIVIDADES DA DISCIPLINA 

1 31/07/18 

Apresentação do plano de ensino. 

Apresentação do Campo Casal Grávido. Colocar alun@ no grupo Casais Grávidos 

HU e Sapsi família. 

Apresentação dos campos. 

2 07/08/18 

Colocar alun@s  no SAPSI atendimento de família. 

Discussões sobre a inserção no campo. 

Continuidade apresentação dos campos (tabela provisória) 

3 14/08/18 
Apresentação do n. de vagas nos Campos (tabela  definitiva). 

Levantamento de interesse. 
4 21/08/18 Distribuição dos campos para intervenções e/ou observações. 
5 28/08/18 1ª Supervisão (divisão em duas turmas).  
6 04/09/18 2ª Supervisão. 
7 11/09/18 3ª Supervisão. 

8 15 a 21/9  

18/09/18 

Semana da Psicologia 

 

9 25/09/18 

4ª Supervisão. 

Via moodle a entrega parcial do relatório, seções (1) contextualização do campo e 

das (2) atividades a serem realizadas, seja de intervenções e/ou observações, (3) 

delimitação dos objetivos. 

 
 02/10/18  Assembléia Geral do Curso. 

10 09/10/18 

5ª Supervisão. 
50min para 1ª etapa da avaliação discente. 

Via moodle a entrega do parcial do relatório, seção:  Fundamentação Teórica 

(constar conceitos e recortes de teorias condizentes à prática e temática do campo) 
 

 16/10/18 
6ª Supervisão. 50min para 2ª etapa da avaliação discente. 

 

11 23/10/18 7ª Supervisão. 
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TEMAS DE ESTUDO 

1) Intervenção e/ou Observação em Psicologia. 

2) Planejamento da intervenção e/ou Observação. 

3) Análise da intervenção e/ou Observação. 

 

OBJETIVOS 

Espera-se que a disciplina proporcione ao aluno as seguintes competências: 

 1. Identificar as possibilidades de atuação do psicólogo nos diversos contextos de trabalho.  

 

2. Reconhecer os diversos fatores relacionados aos fenômenos psicológicos, integrando o 

conhecimento da psicologia com outras áreas de conhecimento.  

3. Identificar e refletir sobre as possibilidades de contribuições da intervenção e/ou 

observação participativa em diferentes contextos de atuação do Psicólogo. 

4. Elaborar proposta de intervenção e/ou observação, se possível, implementá-las (sob 

supervisão acadêmica e do supervisor local, acompanhado por este). 

5.  Redigir relatórios científicos a partir das intervenções e/ou observações participativas 

realizadas. 

6. Posicionar-se eticamente com os sujeitos envolvidos no campo, seja durante 

intervenções e/ou observação. 

  

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 

Horário de atendimento ao aluno: Profa Joselma e Vitória (2ª feiras )  

      

- Modificações neste cronograma poderão ocorrer no decorrer do semestre em função de 

diversas variáveis que comumente interferem no andamento do semestre letivo.  

- Qualquer comportamento antiético ou ausência no campo terão como consequências: 

redução da nota de Supervisão ou até reprovação.   

- 25% de falta (i.e. 5 dias) implica reprovação por frequência Insuficiente (FI). 

- Não será permitindo durante a Mostra dos PPOs V e VI uso de celulares e/ou 

computadores ligados.       

 

IV. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 

Entrega do parcial do relatório, seção Método: Descrição do local; Descrição 

público alvo; procedimentos realizados (os tipos de  intervenções/observações a 

serem ou realizadas). 
12 30/10/18 8ª Supervisão.  

13 06/11/18 
Dia letivo – atividade extra sala 

destinado a preparação do banner e  redação final do relatório. 

14 
13/11/18 (3ªf) 

 

9ª supervisão. 

ENTREGA DO RELATÓRIO Versão Final (Nota 1). 

Entrega banner para Mostra de PPOs (Nota 2). 

16 
19/11/18 (2ª f)  

 

20/11/18(3ª f)  

Seminário . 

Mostra de PPO-5 e PPO-6. 

17 27/11/18 

Avaliação da mostra. 

Divulgação das notas finais. 

18 
04/12/18 

 
Fechamento da disciplina. 



 a) Grupos de reflexão e análises das demandas (observações e intervenções) no campo 

 b) Leituras e discussão de textos e relatos de situação-problema em pequeno e grande 

grupo durante as aulas/supervisões. 

 c) Levantamento de dados e demandas para programar as intervenções. 

d) Supervisão acadêmica sobre planejamento e atuações quando o campo demandar seja 

para a intervenção ou para as observações participativas 

  

V. AVALIAÇÃO (média final será média aritmética das três notas (Banner e participação 

na Mostra, Trabalho acadêmico: modelo manuscrito de artigo,  Participação). Ver 

abaixo. 

Seminário Mostra de PPO-V e VI  (nota 1): cronograma será elaborado em 

conjunto com professores de PPO-V. Os critérios de avaliação serão:   

Enviou o banner dentro do prazo para ser avaliado antes da Mostra.  

Deve ser 80x120 constar informações a sua experiência de campo. 

Estar presente em cada dia na mostra  

 

Elementos importantes para constar em qualquer ordem e design no banner: Objetivos 

(2 pontos); principais resultados da experiência de campo  (2 pontos); discussão fazendo 

elos com a literatura (2 pontos); considerações/conclusões finais (2 pontos); envio no 

prazo (2 pontos).  

Manuscrito de artigo  (nota 2): quando possível será o mesmo para PPO-VI e a 

disciplina de “Teoria e Técnica dos Processos Grupais” ou outra disciplina da fase que 

permita ser contemplada ambas nesta mesmo trabalho acadêmico. Ou seja conteúdos de 

disciplina da fase são contemplados nas suas intervenções e/ou observações no campo 

de PPO-VI. 

O trabalho acadêmico – manuscrito de artigo, deve ser entregue no dia pré-

determinado cada dia de atraso na entrega, implicará redução de 0,5 ponto na nota.A 

redação para entrega final no prazo, (ver cronograma) é facilitada se a aluna realizar as 

entregas parciais, não obrigatórias. Estas entregas parciais receberão correção 

comentada e feedback.   

O manuscrito de artigo, versão final, deverá ter entre 10-15 páginas, os critérios de 

avaliação são:  

- Contextualização – é uma introdução com a  contextualização do campo e da 

atividade realizada (intervenções e/ou observações),    justificativa do trabalho e a 

delimitação dos objetivos do(s) alun@s no campo (1 ponto) 

- Fundamentação Teórica  ou Recortes teóricos: conceitos e sínteses de teorias 

condizentes à temática do trabalho de campo realizado (2 pontos). Citações teóricas 

conforme APA ou ABNT. 

- Método: Descrição do local (0,25); Descrição público alvo (0,25); Procedimentos –

descrição das observações /intervenções (0,5). Total (1 ponto) 

- Resultados/achados da experiência de campo (2 pontos)  

- Discussão composta pela articulação dos resultados com teoria (2 pontos).  

- Conclusões / Considerações finais (1 ponto). Limitação do campo, de tempo, o que a 

experiência agregou ou não na formação, sugestões, etc. 

- Referências Bibliográficas APA ou ABNT,  Anexos, Apêndices  (1ponto).  

Observação: A UFSC disponibiliza no site da BU as normas da ABNT para cada seção 

de um relatório acadêmico e/ou manuscrito de artigo científico. 

 



 

P.S. É ético, é assertivo não colocar nome de alun@s no manuscrito de artigo que não 

participaram da redação. Autorizamos a comunicação prévia do fato, para que nós 

professor@s possamos didaticamente definir estratégias alternativas para resolução do 

problema.    

                                                                                        

Supervisão (nota 3): presença na disciplina, na supervisão acadêmica; contribuir com 

as discussões durante a supervisão; determinados campos exigem também presença na 

supervisão local com profissional do campo; pontualidade nas idas ao campo; 

comportamento ético no campo (ex. justificar falta para supervisor de campo, seguir as 

orientações do campo, etc.); presença na Mostra de PPO-V e PPO-6 

 

VIII. NOVA AVALIAÇÃO 

De acordo com a Resolução 17/CUN, de 30 de setembro de 1997, art. 70, parágrafo 4º, 

“Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo 

estabelecido será atribuída nota 0 (zero)”. Art. 69 - A verificação do rendimento 

escolar compreenderá freqüência e aproveitamento nos estudos, os quais 

deverão ser atingidos conjuntamente. 
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 frequência 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. 

Neste caso, para PPO-VI (disciplina com prática) quem realizou todas atividades de 

campo, mas não redigiu relatório ficará com Conceito “I” de insuficiente. Deverá 

apresentar dentro do prazo estabelecido a atividade definida pelas professoras, para 

converter o conceito “I” numa nota a ser lançada no sistema GARG. 

  

IX. REFERÊNCIAS BÁSICAS* 

* Além destas, os alunos deveram localizar leituras específicas relacionadas ao campo.  
ALBERTI e EMMONS Comportamento Assertivo: um guia de auto-expressão. Belo 

Horizonte: Interlivros, 1978.  

FALCONE, E. Contribuições para o treinamento em habilidade de interações. In: Guilhardi H. 
J. e col (Org). Sobre comportamento e cognição: contribuições para a construção da 
teoria do comportamento. Santo André: ESETec Editores Associados, Vol. 10, 2002, cap. 
10, p.91-104 
MINAYO, Maria Cecilia de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. (Número de 

Chamada:303.8 P474 31.ed. Biblioteca Central). 

UWE, Flick. Introdução à pesquisa qualitativa. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

(Número de  Chamada: 001.8 F621i 3.ed. Biblioteca Central). 

YALOM, I.D. Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

TEIXEIRA, A. M. S. (1999). Ética profissional: fatos e possibilidades. In: Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, Vol-1, n.1 

ZIMERMAN, David E.; OSORIO, Luiz Carlos. Como trabalhamos com grupos. 

Porto Alegre: ARTMED, 1997. (Número de Chamada: 615.851 Z71c. Biblioteca 



Central). 

 

X. REFERENCIAS COMPLEMENTARES: 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 

ciências sociais. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. 107p  

Número de Chamada: 001.891:3 G618a 13.ed. Biblioteca Central. 

KOHLENBERG, R.J. e TSAI, M .(2001). Reflexões sobre ética: supervisão, pesquisa e 

temas culturais. In: Psicoterapia  Analítica Funcional: criando relações terapêuticas 

 intensas e curativas. Santo André: ESETec. 

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 

em saúde. 11.ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1998.  

Número de Chamada: 303.8 M663d 11. ed. Biblioteca Central. 

SIDMAN, M. (1995). Coerção e Suas Implicações. Campinas: Editorial Psy II. 301p. 

 


