
UFSC/CFH/DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

PLANO DE ENSINO

I. Identificação
Curso:  Psicologia
Disciplina: PSI 7303 Prática e Pesquisa Orientada III: Pesquisa em Psicologia
Semestre: 2022.2                                                                               Turma  03319
Horas/aula semanais: 04                                                                    Horário: 310102
Equipe responsável:   Prof. Dr. Mauro Luís Vieira (maurolvieira@gmail.com)

Prof. Dr.  Emílio Takase (takase@cfh.ufsc.br)
CH Total: 72 horas
CH Teórica: 62 horas
CH Prática: N/A
PCC: 10 horas
Pré-requisito: PSI 7203
Equivalência: N/A
Tipo: Ob

II. Ementa
Técnicas de observação direta, etnográfica, observação participante e registro do
comportamento. Análise de dados derivados da observação. Planejamento e elaboração de
artigo científico.

III. Tema de estudo
Métodos de pesquisa em Psicologia (ênfase na observação). Elaboração de relatórios e
artigos científicos. Divulgação do conhecimento. Análises de dados quantitativos e
qualitativos.

VI. Objetivos
O aluno deverá:
- Identificar diferentes possibilidades de investigação do fenômeno psicológico;
- Elaborar um relatório de pesquisa no formato de artigo científico;
- Diferenciar os tipos de observação em termos de pesquisa e atuação profissional.

V. Conteúdo Programático

UNIDADE 1 – Aspectos teóricos e operacionais para produção e divulgação do
conhecimento em Psicologia.

1.1. Pressupostos epistemológicos, teóricos e metodológicos relacionados com as diferentes
possibilidades de investigação do fenômeno psicológico.

1.2. Elaboração de relatório e artigos científicos, estratégias para divulgação do
conhecimento.

UNIDADE 2:  Aspectos operacionais da observação
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2.1 - Definição dos objetivos e planejamento da pesquisa.
2.2 - O protocolo de observação.
2.3 - Linguagem científica e técnicas de observação e registro do comportamento.
2.4 - Elaboração de sistemas de categorias.

V.  Recursos didático-pedagógicos.
*  Aulas expositivo-dialogadas;
* Apresentação de vídeos ilustrativos sobre os conteúdos estudados na disciplina;
* Oficinas de treinamento de observações de vídeos;
* Supervisões com os grupos de trabalho (Grupos de 3 a 4 pessoas).
* No mês de Outubro e Novembro no horário das 10:10 às 11:50 a partir do dia 11/10 vão
ocorrer as supervisões em pequenos grupos divididos entre os professores (em torno de 15
minutos de duração para cada grupo).
*  Atividades presenciais: realização de exercícios e a produção das seções do artigo.

VI. Avaliação
A avaliação acontecerá durante todo o semestre letivo por meio de:
* Elaboração e execução de um trabalho contendo levantamento da literatura, projeto de
pesquisa e coleta de informações por meio da observação de um filme/documentário
escolhido pelo grupo.
* O trabalho, no formato de artigo, será entregue no final do semestre e apresentado em sala
de aula.
* Serão avaliadas todas as etapas da construção do trabalho, que envolvem as várias seções
da construção de um artigo.
Nota: 20% processo (entrega das atividades em cada etapa), 70% entrega e avaliação do
artigo e 10% apresentação.

OBSERVAÇÃO: Além da nota, ter 75% de presença nas aulas constitui-se como requisito
indispensável para aprovação.

VII. Registro de frequência
A partir das orientações a frequência será a presença nas supervisões; caso o aluno(a) não
consiga estar presente por algum motivo, deverá encaminhar ao professor supervisor uma
síntese do que foi trabalho na supervisão com o restante do grupo (significa que o aluno que
não compareceu na supervisão deverá contatar os colegas do grupo que estiveram
presentes, a fim de justificar a falta).

Atendimento aos alunos/as:
Professor Mauro Vieira: Quarta-feira das 14h às 15h30 ou mediante agendamento por
e-mail em comum acordo entre professor e alunos(as)
Professor Emílio Takase: Terça-feira das 14h às 15h30 ou mediante agendamento por
e-mail em comum acordo entre professor e alunos(as)
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VIII. Nova avaliação
O aluno que não alcançar a média mínima para aprovação (6,0), obtiver freqüência

suficiente e média igual ou superior a 3,0 poderá realizar, no final do final do semestre, uma
nova avaliação, conforme prevê o artigo 26, em seu parágrafo 2º da Resolução 018/CUn/96.

XI. Referências básicas:

Biblioteca:

Fagundes, A. J. F. M. (1999). Descrição, definição e registro de comportamento. São
Paulo: Edicon. (4 exemplares)
Laville, C. & Dionne, J. (1999). A construção do saber. Porto Alegre: Artes Médicas. (1
exemplar)

**********

Bentzen, W.R. (2012). Guia para observação e registro do comportamento infantil. São
Paulo: Cengage Learning.
Cordazzo, S. T. D., Westphal, J. P., Tagliari, F. B., Vieira, M. L., & Oliveira, A. M. F.
(2008). Metodologia observacional para o estudo do brincar na escola. Avaliação
Psicológica, 7(3), 427-438.
Danna, M. F., & Matos, M. A. (2006). Aprendendo a observar. São Paulo: Edicon.
Dancey, C.P. & Reidy, J. (2006). Estatística sem matemática para psicologia. Usando SPSS

para Windows. Artmed: Porto Alegre.
Dessen, M. A. & Murta, S. G. (1997). A metodologia observacional na pesquisa em
psicologia: uma visão crítica. Cadernos de Psicologia, 1, 47-60.
Koller, S. H.; Hohendorff, J. V ; Paula Couto, M. C. P. de (Org.). Manual de produção
científica. (pp. 71-89). 1. ed. Porto Alegre: ArtMed/Penso.

X. Referências complementares

Biblioteca:

Dessen, M. A. C., & Borges, L. M. (1998). Estratégias de observação do comportamento
em psicologia do desenvolvimento. In G. Romanelli, & Z. M. M. Biasoli-Alves, Diálogos
metodológicos sobre prática de pesquisa (pp.31-50). Ribeirão Preto: Editora Legis Summa
Ltda.  (1 exemplar)

***********
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Fonseca, C. (1999). Quando cada caso não é um caso. Revista Brasileira de Educação, 10,
58-78.
Kobarg, A. P., Vieira, V., & Vieira, M. L. (2010). Validação da Escala de Lembranças sobre
práticas parentais (embu). Avaliação psicológica, 9(1), 77-85.
Kreppner, K. (2011). Aplicando a metodologia da observação em psicologia do
desenvolvimento e da família. Curitiba: Juruá.
Hutz, C., Bandeira, D., Trentini, C., & Krug, J. (2016). Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed .
Macarini, S. M., Martins, G. D. F., Vieira, M. L., Bussab, V. S. R., & Cruz, R. M. (2010).
Construção e validação da Escala de Crenças Parentais e Práticas de Cuidado (E-CPPC) na
primeira infância. Psico-USF, 15, 23-34.
Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (2009). Publicar em Psicologia:
um enfoque para a revista científica. São Paulo: Associação Brasileira de Editores
Científicos de Psicologia/Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (online).
Sachetti, V. A. R. (2007). Um estudo das crenças maternas sobre cuidados com crianças
em dois contextos culturais do Estado de Santa Catarina. Tese de Doutorado. Programa de
Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.
Seidl-de-Moura, M. L., & Ribas, A. F. P. (2007). A pesquisa observacional e o estudo da
interação mãe-bebê. In C. A. Piccinini, & M. L. Seidl-de-Moura, Observando a interação
pais-bebê-criança: diferentes abordagens teóricas e metodológicas (pp.103-130). São
Paulo: Casa do Psicólogo.

XII. Cronograma:

AGOSTO

Data: 30/08
Tema: Apresentação professor-aluno, aluno-professor e do plano de ensino.
Para a próxima aula: leitura dos textos para a aula seguinte sobre categorias de
comportamento.

SETEMBRO

Data: 06/09
Tema: Técnicas de observação e registro do comportamento: técnica de amostragem (quem
observar e quando) e técnicas de registro (como registrar comportamentos). Protocolo de
observação
Leitura obrigatória:

Danna, M. F., & Matos, M. A. (2006). Aprendendo a observar. São Paulo: Edicon.

Fagundes, A. J. F. M. (1999). Descrição, definição e registro de comportamento. São Paulo:
Edicon.

Oliveira, R. C. de. (1996). O trabalho do Antropólogo: olhar, ouvir, escrever. Revista De
Antropologia, 39(1), 13-37. https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.1996.111579
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Apresentação dos locais de observação

Data: 13/09
Tema: Escrita científica e estrutura e conteúdo de um artigo científico empírico
Leitura obrigatória: Sabadini, A. A. Z. P. (Org.); Sampaio, M. I. (Org.); Koller, S. H.
(Org.) (2009). Publicar em Psicologia: um enfoque para a revista científica. 1a. ed. São
Paulo: CFP - - Casa do Psicólogo. (Cap 6: Preparando um artigo científico)

Data: 20/09
Tema: Exercício de categorias de comportamento – I
Atividade a ser realizada durante a semana: Atividade de Observação - Observar a cena de um
filme, série ou até mesmo uma situação real e fazer a descrição da cena. Também deve conter a
definição de duas categorias de comportamento, elaboradas a partir da observação da cena.
Postar no Moodle até dia 25/09, podendo ser em dupla ou em grupo de até quatro pessoas.

Leitura obrigatória: Cordazzo, Sheila Tatiana Duarte, Westphal, Josielly Pinheiro,
Tagliari, Fernanda Balem, Vieira, Mauro Luis, & Oliveira, Ana Maria Faraco de. (2008).
Metodologia observacional para o estudo do brincar na escola. Avaliação Psicológica, 7(3),
427-438. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/avp/v7n3/v7n3a14.pdf

Data: 27/09
Tema: Exercício de categorias de comportamento – II
Discussão e conversa sobre a atividade de observação entregue na última semana.
Atividade a ser realizada durante a semana: Escolha do filme, documentário ou série e
postagem dos grupos formados na tabela disponibilizada no Moodle até dia 02/10.

OUTUBRO

Data: 04/10
Tema: Definição dos grupos de trabalho, proposta de temas, escolha de supervisores e
escolha dos horários para as supervisões.
Atividade a ser realizada durante a semana: Definição em qual grupo o aluno irá participar
para realizar o artigo, listar quais temas o grupo pretende trabalhar e criar uma pasta do
grupo a ser compartilhada com a equipe. Postar na tabela disponibilizada no Moodle até dia
09/10.
*As supervisões com os alunos irão ocorrer no horário da disciplina: terças-feiras das 10h
às 12h; os professores Emílio e Mauro farão atendimento presencial em horários
pré-estabelecidos nos combinados da aula seguinte.

Data: 11/10
Início das Supervisão com os grupos para a produção do artigo
Tema: Definição de combinados como serão realizadas as supervisões.
Próxima supervisão: trazer para a supervisão seguinte o levantamento bibliográfico sobre o
tema escolhido.
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Data: 18/10
Tema: Revisão de Literatura, objetivos gerais e específico sobre o tema escolhido
Postar no Moodle a primeira versão da Introdução (Apresentação do tema, Justificativa,
Fundamentação teórica, Objetivos Geral e Específicos) do tema do artigo até dia 23/10 para que
possa ser discutida na supervisão seguinte.
Atividade a ser realizada durante a semana: revisão e complementação da parte inicial após a
supervisão com os professores responsáveis.

Data: 25/10
Tema: Feedback sobre a Introdução e orientação na elaboração de sistemas de categorias
Atividade a ser realizada durante a semana: Postar no Moodle a primeira versão da seção do
Método (descrição do material, participantes, procedimentos e categorias de análise
comportamental) do artigo até dia 30/10.

NOVEMBRO

Data: 01/11
Tema: Feedback sobre o Método
Atividade a ser realizada durante a semana: Iniciar a escrita da seção “Resultados e Discussão”.
Compartilhar o material produzido com o orientador até dia 06/11

Data: 08/11
Tema: Feedback sobre o Resultados e Discussão I
Escrita da seção “Resultados e Discussões”. Entrega da seção Resultados e Discussão até
dia 13/11

Data: 15/11 – FERIADO (Dia não letivo).

Data: 22/11
Tema: Feedback sobre o Resultados e Discussão II
Atividade a ser realizada durante a semana: Durante a semana, realizar a escrita da seção
referente às Considerações Finais, incluindo aqui as implicações práticas dos resultados
obtidos no estudo. Apresentar proposta inicial de resumo e palavras-chave. Postar no
Moodle até dia 27/11

Data: 29/11
Tema: Feedback sobre Considerações Finais, Resumo e Palavras-chave.
Entrega Final do Artigo: postar  no Moodle até dia 04/12

DEZEMBRO

Data: 06/12
Apresentação dos artigos pelos grupos
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Data: 13/12
Apresentação dos artigos pelos grupos

Período de recuperação: 19 à 23

XIII.  Atendimento aos alunos (horário sugestivo – atendimento extra-classe poderão
ser agendados em outros horários).

Professor Mauro: Mediante agendamento por e-mail ou ao final da aula.
Professor Emílio: Mediante agendamento por e-mail ou ao final da aula.
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