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PPGPSI - DISCIPLINAS OPTATIVAS - 2016.2 

 

IPSA90 – COMPUTADORES E PSICOLOGIA  
Docente: Prof. Marcos Emanoel Pereira 

Ementa: A metáfora computacional. Os computadores como recurso para a reflexão sobre a mente humana. Introdução aos sistemas de autoria. 

Sistemas de autorias e coleta computadorizada de dados. Sistemas de autoria e simulações computadorizadas. A linguagem HTML e a coleta 

on-line de dados. Análise computacional de dados. O SPSS. O EPINFO. 

 
IPSA96 – PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: BASES PSICOSSOCIAIS  

Docente: Prof. Antônio Virgílio Bastos 
Ementa: Cognição e Organizações: trajetória e configuração do campo. Bases conceituais de uma abordagem cognitivista do comportamento 

organizacional: arquiteturas cognitivas; processos de organização do conhecimento; schemas, teorias implícitas e mapas cognitivos. Implicações 

para a compreensão dos processos organizativos.  Fundamentos de cognição social: percepção social, teorias de atribuição, teoria dos schemas 

cognitivos e sua aplicação ao entendimento dos fenômenos organizacionais. Temas emergentes nos estudos organizacionais sob o olhar 

cognitivista: Mudança e Inovação Organizacional, Aprendizagem Organizacional, Motivação e Comprometimento, Significado do Trabalho e do 

emprego, e Diversidade e Identidade.  

 
IPSB51 – BRINCADEIRAS E CONTEXTOS CULTURAIS  

Docente: Prof.ª Ilka Bichara 
Ementa: Introdução aos principais conceitos e teorias sobre brincadeira e sua relação com o desenvolvimento infantil em diversos contextos 

culturais. Metodologias para o estudo do brincar. Brincadeira como cultura. Transmissão de cultura e brincadeiras tradicionais. Espaço e tempo 

para brincar. Classe, gênero, faixa etária e outras variáveis envolvidas no brincar. Brincadeira e sociabilidade. Brinquedos e brincadeiras. 
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IPSB52 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I 

Tema em 2016.2: Psicologia do envelhecimento: avanços e novas abordagens 
Docente: Prof.ª Dóris Rabelo 

Ementa: A disciplina introduz os fundamentos teóricos da Psicologia do Envelhecimento. Discute os processos psicológicos e sociais da velhice, 

especificamente os relacionados com a cognição, a motivação e a emoção. Trata dos eventos transicionais no ciclo de vida familiar nessa fase 

da vida e suas repercussões na estrutura e funcionalidade da família e na convivência intergeracional. Analisa as tendências da pesquisa 

nacional e internacional em relação a esses tópicos. 

 
Bibliografia: 
CARTER, B.; MCGOLDRICK, M. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
CHARLES, S. T.; CARSTENSEN, L. L. Social and Emotional Aging. Annual review of Psychology, v.61, p.383-409, 2009. 
LANG, F. R.; WAGNER,J.; NEYER, F. J. Interperssonal functioning across the lifespan: two principles of relationship regulation. Advances in Life 
Course Research, v.14, p.40-51, 2009. 
LOWENSTEIN, A. Solidarity-Conflict and Ambivalence: testing two conceptual frameworks and their impact on quality of life for older family 
members. Journal of Gerontology: Social Sciences, v.62B, n.2, p.100-107, 2007. 
NERI, A. L. Psicologia do envelhecimento: temas selecionados na perspectiva de curso de vida. Campinas, SP, Papirus, 1995. 
NERI, A. L. Qualidade de vida na velhice: enfoque multidisciplinar. Campinas, SP: Alínea, 2007. 
PY, L.; FREITAS, E. V.; GORZONI, M. L. (Orgs.). Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabra Koogan, 2011. 
SCHAIE, K. W.; WILLIS, S. L. (Eds). Handbook of Psychology of aging. San Diego: Elsevier, 2011. 
SCHEIBE, S ; CARSTENSEN, L.L. Emotional aging: recent findings and future trends. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, v.65B, 
n.2, p.135–144, 2010. 
SILVERSTEIN, M.; GIARUSSO, R. Aging and family life: a decade review. Journal of Marriage and family, v.72, p.1039-1058, 2010. 
 

IPB53 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II 
Tema em 2016.2: A Psicanálise e o método de construção do caso clínico 

Docente: Prof.ª Andréa Fernandes 
 

Ementa da Disciplina: Apresentação da construção do caso clínico em psicanálise em paralelo a elaboração da teoria psicanalítica. A 

conjunção entre teoria e clínica em psicanálise examinada através do método de construção de caso clínico. A construção de caso clínico e a 

direção do tratamento em psicanálise. A matematização do caso clínico em psicanálise. 
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BIBLIOGRAFIA: 

FERNANDES, A. H. “Psicanálise: interpretação?” in: A lógica da interpretação. Salvador: Campo Psicanalítico, 2012. 

FREUD, S. “Observações sobre a teoria e a prática dos sonhos” (1923) in: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. 

Vol. 19. 

FREUD, S. “Construções em análise” (1937) in: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Vol. 23. 

LACAN, J. “A psicanálise e seu ensino” (1957) in Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

NOGUEIRA, L. C. “A pesquisa em psicanálise” http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642004000100013&script=sci_arttext&tlng=es 

FIGUEIREDO, A. C. “A construção do caso clínico: uma contribuição da psicanálise à psicopatologia e à saúde mental”                                                        

( http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v7n1/1415-4714-rlpf-7-1-0075.pdf) 

 

IPSB55 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV 
Tema em 2016.2: Introdução às abordagens construcionistas em Psicologia Social 

Docente: Prof.ª Mônica Lima (PPGPSI) e Luís Augusto Vasconcelos (IHAC-UFBA) 
Ementa: Introdução as abordagens construcionistas em psicologia social: antecedentes teóricos, aspectos conceituais e críticas. Introdução aos 

pontos convergentes e divergentes com outras perspectivas da psicologia social. Noções principais: construção social, linguagem, subjetividade, 

pessoalidade, práticas discursivas, discursividade, dialogismo, sentido, significado, sujeitos, narrativa. Aspectos metodológicos: epistemologia 

construcionista, mapas de associações de idéias, arvores de associação, linhas narrativas, entre outros; epistemologia qualitativa, cenário de 

pesquisa, processo de definição de indicadores, construção de informação.  

 

IPSB56 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA V 
Tema em 2016.2: Introdução à Psicologia Cultural de Orientação Semiótica 

Docente: Prof.ª Elsa de Mattos 
Ementa: Essa disciplina explora a abordagem da Psicologia Cultural, uma nova perspectiva que emerge no início do século XXI com a proposta 

de colocar a cultura no centro da Psicologia. A Psicologia Cultural é vista como uma ciência dos campos de produção de significações que 

tornam possível a existência humana. Seu foco é a experiência humana vivida, entendida como uma realidade humana culturalmente 

organizada e constantemente recriada. As raízes da presente perspectiva encontram-se na obra de Jaan Valsiner, partindo do quadro de 

http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v7n1/1415-4714-rlpf-7-1-0075.pdf
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referência da abordagem personológica do psicólogo alemão William Stern e da tradição sócio-histórica  inaugurada por Lev Vigotski e Alexander 

Luria, buscando integrá-las às perspectivas semiótica de Charles Senders Peirce e dialógica de Mikhail Bakhtin. Tomaremos como texto base da 

disciplina o livro recentemente publicado em língua inglesa por Valsiner: Invitation to Cultural Psychology (2014). A proposta é fazer um 

passeio pelas principais ideias e concepções que fundamentam essa abordagem, especialmente considerando: o que é cultura para a psicologia; 

processos culturais de internalização e externalização; a relevância dos signos; produção, uso e transformações de signos; objetos e espaços 

simbólicos; noções de cultura pessoal e cultura coletiva; processos de regulação semiótica da experiência humana. 

 

Bibliografia básica: 

Valsiner, J. (2014). An invitation to cultural psychology. London: Sage. 

 

Bibliografia Complementar: 

Valsiner, J. (2007). Culture in minds and societies: foundations in cultural psychology. London: Sage.  

Valsiner, J. (2009). Cultural psychology today: innovations and oversights. Culture &amp; Psychology, 15(1), 5-39. 

Valsiner, J. (2012). Oxford Handbook of Culture and Psychology. NY: Oxford University Press. 

Valsiner, J., Marsico, G., Chaudhary, N., Sato, T., Dazzani, V. (2016). Psychology as a Science of Human Beings. NY: Springer. 

Zittoun, T., Valsiner, J., Vedeler, D., Salgado, J. Gonçalves, M. M. &amp; Ferring, D. (2013). Human development in the life course: melodies of  

living. NY: Cambridge University Press. 

 

IPSC76 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA VI 
Tema em 2016.2: Cuidado infantil, família e políticas públicas  

Docente: Prof.ª Vania Bustamante 
Ementa: Relações entre família e políticas públicas e seus impactos no cuidado infantil; serviços de diversos setores que tem como campo de 

práticas o cuidado infantil: atenção básica, saúde mental, assistência social, garantia de direitos; O campo da saúde mental infantil (história, 

políticas e práticas); Questões de gênero na perspectiva dos cuidadores; Diferenças de gênero e sua influência no desenvolvimento e a saúde 

mental infantil. 
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ATENÇÃO: A DISCIPLINA IPSC78 JÁ FOI MINISTRADA DE FORMA INTENSIVA DE 08 A 11 DE OUTUBRO. 


