
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
O significado histórico-cultural da deficiência. Terminologia e conceituação da deficiência.          
Contexto social e exclusão das pessoas com deficiência. Movimento Político das Pessoas            
com Deficiência. Políticas Públicas e pessoas com deficiência. Modelos de compreensão da            
deficiência e suas implicações na atuação profissional do psicólogo. Principais tipos de            
deficiências e seus aspectos etiológicos, funcionais e sociais. Atuação profissional do           
psicólogo junto à pessoa com deficiência, sua família e comunidade. 
 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

● O significado histórico-cultural da deficiência e suas relações com os processos de            
normalização. 

● Terminologia e conceituação da deficiência ao longo da história. 
● O contexto social e a exclusão das pessoas com deficiência. 
● O Movimento Político das Pessoas com Deficiência. 
● Políticas públicas e pessoas com deficiência. 
● Avaliação da deficiência com base na legislação brasileira. 
● O campo dos estudos sobre deficiência. 
● A transversalidade das questões de gênero, classe, geração, raça, região, deficiência e            

outras intersecções. 
● Modelos de compreensão da deficiência e suas implicações na atuação profissional           

em psicologia. 
● Aspectos etiológicos, funcionais e sociais dos principais tipos de deficiência. 
● Atuação profissional do psicólogo junto à pessoa com deficiência, sua família e            

comunidade. 
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Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7606 - Psicologia e Pessoas com Deficiência  
Horas/aula semanais: 4  
(PCC 18 horas-aula) 

Pré-requisitos: -- 

● Caracterizar a história da deficiência e suas relações com as noções de norma e desvio. 
● Relacionar os processos de exclusão das pessoas com deficiência com as barreiras            

sociais que obstaculizam a participação social em igualdade de condições. 
● Analisar as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e suas relações com a              

luta do Movimento Político das Pessoas com Deficiência. 
● Caracterizar o campo de estudos da deficiência e suas contribuições para a pesquisa e              

atuação profissional pautada na perspectiva dos diretos humanos. 
● Caracterizar os diferentes modelos de compreensão da deficiência e suas implicações           

para a atuação profissional em psicologia. 
● Caracterizar os aspectos etiológicos, funcionais e sociais de deficiências que possuem           

uma presença significativa na população brasileira. 
● Identificar possibilidades de atuação profissional em psicologia junto às pessoas com           

deficiência, suas famílias e comunidades. 
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