PROGRAMA DE ENSINO
I. IDENTIFICAÇÃO
Curso: Psicologia
Horas/aula semanais: 4

Disciplina: PSI 7508 – Processos de Ensinar e Aprender
Pré-requisitos: ---

II.EMENTA
Diferentes concepções de constituição do sujeito que conhece e relações com o
conhecimento. Cognição e afeto na produção e transmissão do conhecimento e na formação
do professor. O ensino de psicologia no contexto das políticas educacionais e nas
licenciaturas.
III. OBJETIVOS
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de:
● Identificar e analisar a relação entre cognição e afeto e o seu papel na produção do
conhecimento e na formação do/a docente.
● Identificar e diferenciar as principais concepções de constituição do sujeito no que se
refere às suas relações com o conhecimento, a transversalidade e a prática
educacional.
● Caracterizar o ensino de psicologia no contexto das políticas educacionais e nas
licenciaturas.
● Oferecer instrumentos teóricos e práticas para os/as estudantes exercerem o ensino da
psicologia desde uma perspectiva interseccional.
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Psicologia, Educação e Docência
● A licenciatura em psicologia.
● A docência em psicologia nas licenciaturas e no contexto das políticas educacionais.
Unidade II - Concepções de constituição do sujeito que conhece e suas relações com o
conhecimento.
● Pressupostos sobre o sujeito e suas relações com a produção e transmissão do
conhecimento.
● Experiência, cognição e afeto na formação docente.
Unidade III– Interseccionalidade nos processos de ensinar e aprender
● Conceito de interseccionalidade.
● Alteridade, diferença e diversidade.
● Interseccionalidade e processos de ensinar e aprender.
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