
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
 
Objetos de estudo e aspectos históricos. Métodos experimental, observacional e ex post facto.             
Percepção social. Formação de impressões. A atribuição de causalidade. Conceito, modelos           
teóricos e medidas de atitude. Influência social e bases de poder. Grupo social e processos               
grupais. Relações intergrupais, conflitos e estereótipos sociais. Pensamento social e teoria das            
representações sociais. 

 
III. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

● Conhecer o enfoque interacional dos fenômenos humanos, seu desenvolvimento e 
sua metodologia específica; 

● Compreender as principais noções e teorias psicossociais contemporâneas; 
● Entender os resultados dos trabalhos de pesquisa na área de psicologia social; 
● Obter base de conhecimento sobre os processos interacionais envolvidos nos 

processos psicológicos para as áreas de atuação em psicologia. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

UNIDADE 1 – Introdução: 
 

● Objeto de estudo, aspectos históricos. 
 
UNIDADE 2 - Cognição social: 
 

● Cognição social e percepção das pessoas; 
● Processos de explicação e teorias da atribuição de causalidade. 

 
UNIDADE 3 – Atitudes: 
 

● Conceitos, medidas e componentes da atitude; 
● Estereótipos e Preconceitos. 

 
UNIDADE 4 – Influência Social: 
 

● Estudos clássicos sobre conformidade; 

1 

 

Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7405 – Psicologia Social I 
Horas/aula semanais: 4  Pré-requisitos: --- 



● Teoria das minorias ativas 
● Influência digital. 

 
UNIDADE 5 - Grupo social: 
 

● Definições, tipos e características dos grupos; 
● Processos, estruturas e fenômenos grupais. 

 
UNIDADE 6 - Relações intergrupais: 
 

● Conflito intergrupal; 
● Categorização social e identidade social; 
● Extremismos e polarização. 

 
UNIDADE 7 - Representações sociais: 
 

● A noção de representação social, comunicação e processo representacional; 
● A abordagem estrutural da representação social; 
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