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CÓDIGO, NOME DA DISCIPLINA, EMENTA, PROFESSOR RESPONSÁVEL, 

HORÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕES 

(Atenção: alguns ajustes ainda podem precisar ser realizados no SIGA, 

mas a oferta final será a indicada nesse documento) 

 

Disciplinas com atividades regulares em sala de aula 

 

PSIC0129 - Processos Comportamentais e Cognitivos   

Ementa: As bases biológicas, sociais e culturais dos processos cognitivos e do 

comportamento humano. Discussão de questões contemporâneas 

na área de processos cognitivos e comportamentais e suas relações com 

outros campos do saber. 

Prof. Christian Vichi (60h) 

[Disciplina Obrigatória para a Linha de Pesquisa 1] 

3a feira 8h-12h – sala 19 

 

PSIC0170 - Processos Psicossociais   

Ementa: Pressupostos epistemológicos, teóricos e abordagens metodológicas 

no estudo dos processos de interação, socializacão e institucionalização. 

Estudo dos processos psicossociais de atitudes, valores, crenças, identidade, 

violência, exclusão e representações sociais. 

Profs. Daniel Espíndula (30 h) e Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa (30 h) 

[Disciplina Obrigatória para a Linha de Pesquisa 1] 

5a feira 8h-12h – sala NT01 

(serão ofertadas 2 vagas ofertadas para o PPGCSB) 
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PSIC0128 - Metodologia de Pesquisa em Psicologia 

Ementa: Epistemologia da pesquisa em Psicologia; procedimentos 

quantitativos, qualitativos e misto na pesquisa em Psicologia. Pressupostos, 

características, procedimentos, estratégias para investigação, coleta e análise 

de dados. Diferentes tendências e métodos. Estatística descritiva e inferencial 

aplicada à Psicologia. Utilização de softwares para análise de dados. Aspectos 

éticos na pesquisa. 

Profs. Ivani Brys (30 h) e Marcelo Silva de Souza Ribeiro (30 h) 

[Disciplina Obrigatória para todos os mestrandos] 

4a feira 8h-12h – sala NT01 

 

PSIC0149 - Tópicos Especiais em Psicologia III (Disciplina Optativa: 

Psicometria e Pesquisa em Psicologia) 

Ementa: Disciplina de aprofundamento temático que abordará temas diversos 

em áreas contemporâneas da pesquisa científica em psicologia. A cada 

semestre diferentes docentes poderão ministrar diferentes conteúdos a partir 

de seus temas de pesquisa e de interesse. 

Para 2023.1., a disciplina abordará: “Compreensão do processo de adaptação 

e validação de instrumentos psicológicos. Parâmetros psicométricos: validade, 

fidedignidade e normatização de instrumentos. A utilização de softwares 

estatísticos em Psicometria para realização de análises fatoriais exploratórias e 

confirmatórias. A Psicometria e sua interface com a pesquisa em Psicologia.” 

Profa. Marina Pereira Gonçalves 
[Disciplina Optativa] 
4a feira 14h-18h – sala 12 
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Disciplinas sem atividades regulares em sala de aula 

 
PSIC0131- SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO I 
Ementa: Estrutura e desenvolvimento do projeto de dissertação. Discussão dos 
projetos de pesquisa dos estudante, elaboração e desenvolvimento 
do plano de investigação com o orientador. 

[Disciplina Obrigatória para todos os mestrandos] 

PSIC0188 - SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO II  
Ementa: Atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa 
para a dissertação 

[Disciplina Obrigatória para todos os mestrandos]  

- Atenção: ingressantes em 2021 ou anos posteriores não devem se 
matricular na disciplina PSIC0132 - SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO II, mas 
sim na disciplina PSIC0188 - SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO II  
 
PSIC0189- SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO III 
Ementa: Atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa 
para a dissertação 

[Disciplina Obrigatória para todos os mestrandos] 

 
PSIC0133- ELABORAÇÃO DO TRABALHO FINAL 
Ementa: Finalização e defesa da Dissertação de Mestrado. 

[Disciplina Obrigatória para todos os mestrandos] 

 
PSIC0150 - DOCÊNCIA EM PSICOLOGIA 
[Disciplina Optativa] 
Ementa: Desenvolvimento de atividades de ensino de graduação na área de 
psicologia sob orientação do Professor responsável. 
 
PSIC0162 - DOCÊNCIA EM PSICOLOGIA II 
[Disciplina Optativa] 
Ementa: Preparo e treinamento do aluno para o desempenho de atividades 
docentes como forma de complementar sua formação pedagógica e de 
aumentar a integração entre a graduação e a pós-graduação. a disciplina 
consiste na participação tutorada do aluno no ensino da graduação de sua área 
respectiva. 


