
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
 
Inserção, acompanhamento e compreensão das práticas profissionais da psicologia em 
diferentes campos de atuação. Planejamento, execução e avaliação de intervenções 
individuais e grupais. 
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

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

● Reconhecer os diversos fatores relacionados aos fenômenos psicológicos, integrando 
o conhecimento da psicologia com outras áreas de conhecimento. 

● Identificar e refletir sobre as possibilidades de contribuições da intervenção e/ou 
observação participativa em diferentes contextos de atuação do Psicólogo. 

● Elaborar proposta de intervenção e/ou observação, e, se possível, implementá-las 
sob supervisão acadêmica e local. 

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

● Posicionar-se eticamente com os sujeitos envolvidos no campo, seja durante 
intervenções e/ou observação. 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

● Planejamento da intervenção e/ou Observação. 
● Intervenção e/ou Observação em Psicologia.  
● Análise da intervenção e/ou Observação. 
● Aspectos éticos e fatores comuns da atuação do psicólogo. 
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