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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 
PLANO DE ENSINO 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Departamento: Psicologia Sala: a definir 

Disciplina: PSI 7203 – Prática e Pesquisa Orientada II 

Horas/aula semanais: 4 créditos CH total: 72h PPCC: 10h 

Semestre: 2022.2 Turmas: 02319 e 02319A. Horário: 6.08:20h - 4 

Pré-requisito: PSI 7103 - Prática e Pesquisa Orientada I 

Tipo: OB (Obrigatória) 

 
Professoras: Ana Paula Sesti Becker. E-mail: ana.p.becker@ufsc.br  

  

 

Monitoria: a definir 

 
II. EMENTA 

Introdução aos procedimentos e técnicas de coleta/produção de informações: documentos, observações, 

entrevistas e escalas/questionários. Introdução aos procedimentos de análise dos dados: análise de conteúdo, 

análise do discurso. Desenvolvimento de investigação e elaboração de relatórios de pesquisa. 

 
III. TEMAS DE ESTUDO 

Introdução aos procedimentos e técnicas de coleta/produção de informações na pesquisa qualitativa: 

documentos, observação, grupo focal, entrevista e questionário. Introdução aos procedimentos de análise dos 

dados: análise de conteúdo e análise do discurso. Desenvolvimento de investigação, análise de informações, 

elaboração de relatório de pesquisa e apresentação oral dos resultados. 

 
IV. OBJETIVOS 

 

O(a) estudante deverá ser capaz de: 

 

a) Desenvolver o projeto de pesquisa elaborado em PPO I, com foco na perspectiva qualitativa de produção e 

análise de informações; 

b) Compreender a perspectiva epistemológica da pesquisa qualitativa em psicologia, métodos, técnicas e 

procedimentos de produção de conhecimento; 

c) Refletir sobre a dimensão ética na pesquisa com seres humanos na área das ciências humanas e sociais; 

redigir o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com as Resoluções 510/16 e 466/12; 

d) Empregar procedimentos relacionados ao trabalho de investigação científica, selecionar participantes, 

construir instrumento de pesquisa e aplicá-los adequadamente, tomar decisões relativas à análise dos 

dados; 

e) Redigir relatório de pesquisa de acordo com normas academicamente aceitas. 

f) Comunicar os resultados da pesquisa por meio de apresentação oral. 

 
V. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 

 

a) Aulas expositivas dialogadas. 

b) Indicação de leituras de textos como preparação conceitual às aulas. 

c) Exercícios práticos de pesquisa em sala de aula. 

d) Encontros com os grupos – orientações para o desenvolvimento do exercício de pesquisa. 

Obs: os quatro créditos da disciplina serão organizados semanalmente em atividades teórico-práticas e 

orientações em sala de aula com a presença das professoras e trabalho do grupo na produção dos documentos, 

instrumentos de coleta, transcrição/organização dos dados, análise e escrita do relatório final do exercício da 

pesquisa. 
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VI. AVALIAÇÃO 

Serão utilizadas as seguintes verificações de aprendizagem: 

 
Atividade Avaliativa Pesquisa: Avaliação do processo, dos resultados e apresentação oral do exercício de 

pesquisa - abarca os processos envolvidos para o desenvolvimento do exercício da pesquisa durante o semestre, 

presença nas orientações agendadas, produção do relatório de pesquisa e a apresentação oral do mesmo. (60% 

da nota final) 

✔ TCLE e Instrumento da pesquisa: 2 pontos 

✔ Relatório Final da Pesquisa: 4 pontos 

✔ Apresentação Oral da Pesquisa: 2 pontos individual + 2 pontos do grupo 

 
OBSERVAÇÕES: 

A atribuição de notas para trabalhos escritos ou apresentações levará em conta os seguintes critérios: 

a. Objetividade, clareza e coerência nas ideias pautadas no documento ou na apresentação. 

b. Uso correto das regras da língua portuguesa e das normas da ABNT ou APA. 

c. Pertinência dos assuntos em relação aos objetivos da tarefa e da disciplina. 

e. Indicadores de leitura dos textos recomendados e das discussões em sala de aula. 

f. Participação nas orientações dos grupos. 

g. Participação nas atividades realizadas em sala de aula. 

h. Pontualidade na entrega e qualidade na apresentação da atividade. 

Presença em no mínimo 75% das aulas. 

 
NOVA AVALIAÇÃO 

Estudantes com número de faltas superior ao previsto na legislação da UFSC não terão direito a nova 

avaliação. 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. A nova avaliação consistirá em prova escrita, 

individual, sobre todo o conteúdo trabalhado na disciplina no dia 29/07. 

 
VII. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

Profª Ana Paula, segunda-feira, 10h30 ao meio dia, sala 1A, Bloco C, mediante agendamento prévio pelo e-

mail: ana.p.becker@ufsc.br .  

 
V.III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA  

As aulas serão realizadas na modalidade presencial e as referências serão disponibilizadas virtualmente via 

Moodle.  

 

Aula Data Tema da Aula Leituras prévias, atividades e tarefas 

01 26/08  
 

 

 

 

Introdução a 

epistemologia 

qualitativa  

 

Apresentação e discussão do plano de ensino, (re)definir 

estudantes de cada grupo que vão desenvolver o projeto 

elaborado em PPO I e definição da pesquisa da turma. 

 

Freire, P. (1999). Criando Métodos de Pesquisa Alternativa: 

aprendendo a fazê-la melhor por meio da ação. In Brandão, C 

(org.) Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense.  

 

Zanella, A. V., & Sais, A. P. (2008). Reflexões sobre o 

pesquisar em psicologia como processo de criação ético, 

estético e político. Análise Psicológica, 26(4), 679-687. 
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02 

 

 

 
02/09 

 

 
Pesquisa e produção     

do conhecimento 
 

Grosfoguel, R. (2016). A estrutura do conhecimento nas 

universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e 

os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. 

Revista Sociedade e Estado, 31(1), 25-49. 

 
Orientação e trabalho dos grupos em sala de aula 
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03 

 

 
09/09 

 

 
Ética na Pesquisa 

em Psicologia 

Sawaia, B. B. Limites do julgamento ético nos estudos que se 

valem de técnicas qualitativas. (2 pgs. pdf) 

 
RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016. sobre a 

Ética na Pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais. 

 
Orientação e trabalho dos grupos em sala de aula 

- reorganização do método e objetivos caso necessário 

- escrita sobre ética na pesquisa e elaboração do TCLE 

 

 
04 

 

 

 
16/09 

 

 

 

Pesquisa de Campo 

Observação 

Documento 

Spink, P.K. (2003). Pesquisa de campo em psicologia social: 

uma perspectiva pós-construcionista. Psicologia & Sociedade; 

15 (2), p. 18-42. 

 
 

 

Orientação e trabalho dos grupos em sala de aula: 

- finalização do TCLE. 

 

 
05 

 

 

 
23/09 

 

Entrevista 

Szymanski, H. (2000). Entrevista reflexiva: um olhar 

psicológico para a entrevista em pesquisa. Psicologia da 

Educação, [online] 10/11, 1o e 2o sem., pp. 193-215. 

 
Orientação e trabalho dos grupos em sala de aula: 

- revisão do roteiro da entrevista. 

 

06 

 

 
30/09 

 
 

Grupo Focal 

Kind, Luciana. (2004). Notas para o trabalho com a técnica 

de grupos focais. Psicologia em Revista, 10(15), 124-136. 

 

Grupos trabalham na finalização do roteiro da entrevista para 

postagem no Moodle do TCLE e instrumento. Postar no 

moodle até dia 27/05. 

 
07 

 
07/10 

 
Trabalho dos Grupos 

 

 

Grupos realizam as entrevistas. 

 
08 

 
14/10 

 
Análise de Conteúdo 

 
 

Análise de Discurso 

 

 

Franco, M. L. P. B. (1984). Que é análise de conteúdo? Em: 

Ensino médio: desafios e reflexões. Campinas: Papirus, pp. 

159-185. 

 
Rocha-Coutinho, M. L. (1998). A análise do discurso em 

Psicologia: algumas questões, problemas e limites. In: L. de 

Souza, M. F. Quintal de Freitas & M. M. P. Rodrigues (Orgs.) 

Psicologia: reflexões (im)pertinentes). São Paulo: Casa do 

Psicólogo, pp. 317-345. 

 

Prazo máximo para realizar as entrevistas. 
 

 

 

 

 
09 

 

 

 

 
21/10 

 
Trabalho dos Grupos 

 

Grupos trabalham na transcrição das entrevistas, sistematização 

e início da análise. 
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10 

 
28/10 

 
Trabalho dos Grupos 

 

Orientação dos grupos em sala de aula 

- Análise de conteúdo 

Aprofundamento teórico caso necessário 

 

 
11 

 

 
04/11 

 

 
Trabalho dos Grupos 

 
Grupos trabalham na análise, finalização do Relatório de 

pesquisa (resumo e considerações finais) e preparam a 

apresentação para turma. 

 

Orientação em sala se necessário. 

 

 

 
12 

 

 
11/11 

 
 

Trabalho dos Grupos 

 

Grupos trabalham na análise, finalização do Relatório de 

pesquisa (resumo e considerações finais) e preparam a 

apresentação para turma. 

 
Orientação em sala se necessário. 

 
13 

 
18/11 

 

Integração da 

temática e Reflexões 

sobre a publicação em 

Psicologia 
 

 

Trzesniak, P., & Koller, S. H. (2009). A redação científica 

apresentada por editores. In Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. 

I. C., & Koller, S. H. Publicar em Psicologia: um enfoque para 

a Revista Científica, (pp. 19-34). São Paulo: Associação 

Brasileira de Editores Científicos de Psicologia 

 

 

 
14 

 
25/11 

 
Apresentação da 

pesquisa 

Apresentação grupo 1 

Apresentação grupo 2 

Apresentação grupo 3 

Apresentação grupo 4 

 

15 02/12  

Apresentação da 

pesquisa 

Apresentação grupo 5 

Apresentação grupo 6 

Apresentação grupo 7 

Apresentação grupo 8 

 

 

16 09/12 Apresentação da 

pesquisa 

 

Apresentação grupo 9 

Apresentação grupo 10 

 

17 16/12 Avaliação 2:  

Data para postagem da 

atividade no Moodle – 

até 19/12. 

 

Integração da 

temática e Reflexões 

sobre a publicação 

em Psicologia 

 

Fechamento da 

disciplina 

 

Trzesniak, P., & Koller, S. H. (2009). A redação científica 

apresentada por editores. In Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, 

M. I. C., & Koller, S. H. Publicar em Psicologia: um 

enfoque para a Revista Científica, (pp. 19-34). São Paulo: 

Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia. 
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18 23/12 
Nova Avaliação  

(caso necessário) 

 

Encerramento do 

semestre 

 

Nova Avaliação (artigo 70, parágrafo 2° da Resolução 

017/Cun/97) 
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