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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. TEMAS DE ESTUDO   
Intervenção e/ou Observação em Psicologia. Planejamento da intervenção e/ou
Observação. Análise da intervenção e/ou Observação.

IV. OBJETIVOS DE ENSINO

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
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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.

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA

Aul
a

Data Atividades na Disciplina

1 25/8 Apresentação do plano de ensino e contrato de trabalho

2 01/9 Apresentação dos Campos de atuação

3 08/9 Distribuição final dos alunos nos campos para intervenções e/ou
observações

4 15/9 Aspectos Éticos da inserção do psicólogo em diferentes campos
Leitura Obrigatória: Dias & Rego (2020); Moerschberger et al.
(2017); Tietzmann et al. (2019).

5 22/9 Aula Fatores Comuns em Intervenções Psicoterápicas
Leitura Obrigatória: Cordioli & Giglio, 2008; Isolan et al., 2008;
Leonardi & Meyer, 2015.

6 29/9 1ª Supervisão (Nota 1)
Participação obrigatória ou envio do diário de campo semanal

7 06/1
0

2ª Supervisão (Nota 1)
Participação obrigatória ou envio do diário de campo semanal

8 13/1
0

3ª Supervisão (Nota 1)
Participação obrigatória ou envio do diário de campo semanal

9 20/1
0

Escrita da parcial 1 – Orientação mediante agendamento
Entrega Parcial 1 (Nota 2) – postar no Moodle

10 27/1
0

4ª Supervisão (Nota 1)
Participação obrigatória ou envio do diário de campo semanal

11 03/1
1

5ª Supervisão (Nota 1)
Participação obrigatória ou envio do diário de campo semanal
Feedback das professoras sobre a Parcial 1

12 10/1
1

Escrita da parcial 2 – Orientação mediante agendamento
Entrega Parcial 2 (Nota 2) – postar no Moodle

13 17/1
1

Elaboração do Pôster e Versão Final Relatório (Nota 3)
Orientação mediante agendamento

14 24/1
1

Elaboração do Pôster e Versão Final Relatório (Nota 3)
Orientação mediante agendamento



Feedback das professoras sobre a Parcial 2
15 01/1

2
Elaboração do Pôster e Versão Final Relatório (Nota 3)
Orientação mediante agendamento

16 07/1
2

08/1
2

Entrega do Pôster (Nota 4)

Entrega do Relatório Final (Versão Final Nota 3)
Apresentação do Pôster (Nota 4)
1º dia da Apresentação dos trabalhos integrados de PPO VI e TTG

17 12/1
2
15/1
2

2º dia da Apresentação dos trabalhos integrados de PPO VI e TTG
Apresentação dos trabalhos que NÃO integram com TTG

18 22/1
2

Exame – Nova avaliação

- Modificações neste cronograma poderão ocorrer no decorrer do semestre em função de
diversas variáveis que comumente interferem no andamento do semestre letivo. 



VI. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
● Grupos de reflexão e análises das demandas (observações e intervenções) no

campo;
● Discussão sobre relatos de situação-problema em pequeno e grande grupo

durante as aulas/supervisões;
● Leitura dos textos pertinentes aos campos;
● Exposições orais/Discussões/Debates/sessões de esclarecimento de dúvidas;
● Levantamento de dados e demandas para programar as intervenções se o

campo permitir e solicitar;
● Elaboração individual e coletiva de atividades relacionadas ao relatório de

campo.

VII. AVALIAÇÃO
Serão realizadas verificações da aprendizagem, por meio de atividades individuais e em
grupos, relacionadas à aprendizagem do conteúdo programático, conforme a
programação da disciplina e com base nos seguintes recursos:

Nota 1 – Participação nas Orientações e Compartilhamento sobre o Campo.
Os critérios de avaliação são:
- Contribuição nas discussões durante as supervisões acadêmicas comentando o
relatório de campo (são 5 supervisões, um ponto por supervisão - total 5 pontos). Em
caso de ausência na supervisão, enviar por e-mail relatório de campo para compor a
nota de participação e justificar presença até 24hs depois do horário da aula.
- Pontualidade e comportamento ético no campo (ex. cumprir com as normas do
campo, justificar qualquer alteração – como faltas - para o supervisor de campo) (5
pontos). Nota máxima na Atividade: 10 pontos (Peso 2).

Nota 2 –Entregas parciais: os critérios de avaliação são:
- Parcial 1: Entregar o que tiver desenvolvido das seções de
Introdução/Contextualização do Campo (2 pontos), Objetivos (1 ponto) e Revisão de
Literatura (2 pontos). Total 5 pontos.
- Parcial 2: Entregar o que tiver desenvolvido das seções de Método (1,5 pontos),
Resultados e Discussão (2,5 pontos) e Considerações Finais (1 ponto). Total 5 pontos.
Nota máxima na Atividade: 10 pontos (Peso 2).
* O objetivo desta atividade é avaliar o processo de desenvolvimento da escrita e as
professoras, monitores e estagiários docentes contribuírem dando feedbacks na entrega
parcial sinalizando o que precisa ser desenvolvido para aprimorar a versão final do
Relatório.

Nota 3 – Relatório Científico: 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 neste mesmo trabalho acadêmico. Deve ser entregue no dia
pré-determinado. As entregas parciais receberão correção comentada e feedback e
comporão a Nota 2. A versão final do relatório científico deverá ter entre 15-20



páginas (fonte Times New Roman, 12, espaçamento 1,5 – APA ou ABNT). As seções
do relatório e critérios de avaliação são:
- Resumo (de 150 a 250 palavras) e palavras-chave (3 a 5)
- Introdução / Contextualização: é uma introdução que contextualiza o campo e a
atividade realizada (intervenções e/ou observações), também deve constar justificativa
do trabalho.
- Objetivo: delimitação dos objetivos dos alunos no campo (1 ponto).
- Revisão de literatura: são recortes teóricos, conceitos e sínteses de estudos
condizentes à temática do trabalho de campo realizado (2 pontos). Citações teóricas
conforme APA ou ABNT.
- Método: Descrição do local (0,25); Descrição do público-alvo (0,25); Procedimentos
– descrever as observações /intervenções (1). Total (1,5 ponto).
- Resultados: dados relativos à experiência de campo – Observação/intervenção (2
pontos).
- Discussão: composta pela articulação dos resultados/achados da literatura (2 pontos).
- Conclusões / Considerações finais (1 ponto). Comentar o que a experiência agregou
ou não na formação do aluno.
- Referências APA ou ABNT, Anexos, Apêndices (0,5 ponto). Nota máxima na
Atividade: 10 pontos (Peso 3).

Nota 4 - Comunicação dos resultados: Pôster (5 pontos) e Apresentação Oral do
Pôster (5 pontos). Nota máxima na Atividade: 10 pontos (Peso 3).
O pôster (1 slide em PPT) deve ser entregue (postado no moodle) no dia da entrega do
trabalho escrito (ver cronograma). As partes e critérios de avaliação do pôster são:
- Objetividade e clareza (2,0);
- Coerência nas ideias apresentadas (2,0);
- Domínio do conteúdo apresentado - (2,0);
- Pertinência dos assuntos em relação aos objetivos da disciplina (2,0);
- Conter todas as seções obrigatórias (Introdução, objetivos, método, resultados,
discussão e referências) (1,0);
- Respeito ao tempo de apresentação (máx. 5 min.) (1,0)

Nota final será média ponderada de quatro notas: Nota 1X2 + Nota 2X2 + Nota 3X3 +
Nota 4X3 / 10 = média final

ATENÇÃO: Prazos finais de entrega estão indicados no cronograma da disciplina.
Após esse prazo, será reduzido 0,5 ponto por dia de atraso.

 
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 frequência 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 as 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.    ATENDIMENTO AOS ALUNOS  
Horário de atendimento ao aluno:
Prof.ª Marina Menezes (2ª feiras 16-18h, agendar via e-mail) 
Profª Fernanda Lopes (5ª feiras 16-18h, agendar via e-mail) 
               

X. REFERÊNCIAS BÁSICAS

* Todo o material indicado como bibliografia básica e complementar será
disponibilizado em formato digital no Moodle ou está disponível no acervo digital da
BU/UFSC.

** Além destas referências, os alunos deverão realizar leituras específicas relacionadas
ao campo indicadas pelo psicólogo local.

Alberti, R. E., & Emmons, M. L. (1978). Comportamento Assertivo: um guia de
autoexpressão. Belo Horizonte: Interlivros.

Dias, F. A., & Rego, S. (2020). Study on the ethical education of psychology students.
Research, Society and Development, 9(4), e22942978.

Isolan, L., Pheula, G., & Cordioli, A. V. (2008). Fatores comuns e mudança em
psicoterapia. In: A. V. Cordioli (Org), Psicoterapias: abordagens atuais (pp.
58-73). 3.ed. Porto Alegre: Artmed.

Minayo, M. C., & Deslandes, S. F. (2009). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 31. ed. Petrópolis: Vozes.

Uwe, F. (2009). Introdução à pesquisa qualitativa. 3.ed. Porto Alegre: Bookman.
Yalom, I. D. (2006). Psicoterapia de grupo: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed.
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Artmed.

XI. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
Cordioli, A.V., & Giglio, L. (2008). Como atuam as psicoterapias: os agentes de

mudança e as principais estratégias e intervenções psicoterápicas. In: A. V.
Cordioli (Org), Psicoterapias: abordagens atuais (pp. 42-57). 3.ed. Porto
Alegre: Artmed.

Brito, M. P., Silva, E., & Siqueira-Batista, R. (2021). Cuidado à criança na atenção
primária à saúde: conflitos (bio)éticos. Revista Bioética, 29(3), 504-18.

Goldenberg, M. (2004). A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em
ciências sociais. 13. ed. Rio de Janeiro: Record.

Kohlenberg, R. J., & Tsai, M. (2006). Psicoterapia Analítica Funcional: criando
relações terapêuticas intensas e curativas. Santo André: ESETec.



Leonardi, J. L. & Meyer, S. B. (2015). Prática baseada em evidências em psicologia e a
história da busca pelas provas empíricas da eficácia das psicoterapias.
Psicologia: Ciência e profissão, 35(4), 1139-1156.

Moerschberger, M. S., Cruz, F. R., & Langaro, F. (2017). Reflexões acerca da ética e da
qualidade dos registros psicológicos em prontuário eletrônico multiprofissional.
Revista da SBPH, 20(2), 89-100.

Sidman, M. (1995). Coerção e Suas Implicações. Campinas: Editorial Psy II.
Tietzmann, A. C., Goldim, J. R., & Protas, J. S. (2019). Psicoterapias e bioética. In: A.

V. Cordioli, & E. H. Grevet (Org). Psicoterapias: abordagens atuais (pp. 247-272).
4ª.ed. Porto Alegre: Artmed.


