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DISCIPLINA
CÓD. DISC.

DISCIPLINA

IPSB52
(51h/03cr)

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I

IPSB53
(51h/03cr)

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II

IPSB55
(51h/03cr)

TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV

IPSD86
(68h/04cr)

T.E.: A CONDIÇÃO JUVENIL NO BRASIL
CONTEMPORÂNEO: uma abordagem com foco na
educação

INSCRIÇÃO: 16 a 20.05.2016

LEGENDA:

M = Mestrado

SELEÇÃO: 30.05 a 04.06 (consultar
por disciplina - páginas a seguir)

D = Doutorado

DOCENTE

DIA

HORÁRIO

Nº VAGAS

Janice Janissek

Quarta-feira

09:00 às 12:00h

05

Andréa Fernandes

Quarta-feira

09:00 às 12:00h

15

Elsa de Mattos

Quinta-feira

13:55 às 16:40h

05

Sônia Sampaio

Segunda-feira

08:30 às 12:30h

10

RESULTADOS: 07.06.2016

MATRÍCULA: 11 e 12.07.2016

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (por disciplina)
IPSB52 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I
Tema em 2016.1: Gestão da inovação organizacional
Docente: Prof.ª Dr.ª Janice Janissek
Ementa: Inovação organizacional: conceitos, abordagens e tipologias. A investigação da inovação organizacional: constructos, métodos, instrumentos
e procedimentos. O processo de inovação organizacional: aspectos estruturais, fatores organizacionais, grupais e individuais. O papel do líder nos
processos de inovação: estilos e características de liderança e inovação, o pensamento gerencial e a inovação
Número de vagas: 05
Critério(s) de seleção: Análise do currículo Lattes e justificativa do interesse em cursar a disciplina (máximo de 02 páginas). Currículo Lattes e
justificativa devem estar ajuntados ao restante da documentação que será enviada pelos correios.
IPSB53 – TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II
Tema em 2016.1: Sintoma, psicanálise e linguagem
Docente: Prof.ª Dr.ª Andréa Fernandes
Ementa: Exame do fenômeno da linguagem como veículo pelo qual a criança ou adulto pode expressar as dificuldades no seu desenvolvimento e
inerentes à sua estrutura. Introdução a concepção de sintoma na psicanálise em sua articulação com fenômenos da linguagem expressos pela
literatura, tomando por base os abalos identificatórios presentes no fenômeno do duplo inerente à constituição de todo sujeito. Exame da interlocução
entre a literatura e psicanálise na despatologização dos processos estruturais do desenvolvimento.
Número de vagas: 15
Critério(s) de seleção: Currículo Lattes e texto com 01 (uma) lauda no qual o candidato deverá dissertar sobre o título da disciplina a partir seguinte
bibliografia: três textos de Freud nas obras completas "O estranho" (1919) volume 17 e "O sentido dos sintomas" (1916) e "Os caminhos das
formações dos sintomas" (1916), esses dois últimos estão no volume 16 e podem ser acessados pelo site www.freudonline.com.br e da
"Conferência em Genebra sobre o sintoma" de Jacques Lacan, em anexo. Currículo Lattes e texto devem estar ajuntados ao restante da
documentação que será enviada pelos correios.
Número de vagas: 15
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IPSB55 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA IV
Tema em 2016.1: Novas abordagens sobre o self e a subjetividade
Docente: Prof.ª Dr.ª Elsa de Mattos
Ementa: Essa disciplina explora novas abordagens do self e da subjetividade emergentes a partir da virada linguística nas ciências sociais, sobretudo
a partir das décadas de 1980/90. Nos últimos anos, as perspectivas socioculturais e narrativistas vêm se tornando cada vez mais influentes na
Psicologia. Vamos analisar formas de conceber a subjetividade que substituem concepções auto-referenciadas e autônomas de "si" por noções que
compreendem a subjetividade como narrativas, construções sociais, processos relacionais e dialógicos. Estudaremos autores como Jerome Bruner,
Kenneth Gergen, Dan McAdams, Michael Bamberg, Rom Harré, Humbert Hermans, Alex Gillespie, Tania Zittoun, Jaan Valsiner, entre outros, como
pontos de partida para orientar nossas reflexões sobre os "processos subjetivos". A ideia é fazer uma crítica de concepções que enfatizam os processos
intrasubjetivos como percepções auto-referenciadas para dar lugar a concepções que enfatizam os processos intersubjetivos na construção de
concepções dinâmicas de si.
Número de vagas: 05
Critério (s) de seleção: Análise de currículo e comprovação de proficiência na Língua Inglesa. Currículo Lattes e comprovante de proficiência
devem estar ajuntados ao restante da documentação que será enviada pelos correios.
IPSD86 – T.E.: A CONDIÇÃO JUVENIL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: uma abordagem com foco na educação
Docente: Prof.ª Dr.ª Sônia Sampaio
Ementa da Disciplina: Juventude e condição juvenil. Estatísticas sobre Juventude no Brasil. O ensino médio e a educação da juventude. Acesso e
permanência no Ensino Superior. A Universidade como contexto formativo e porta de ingresso para o mundo adulto. Formação de si, sexualidade e
vida universitária. Aspectos políticos da formação da juventude.
Número de vagas: 10
Critério (s) de seleção: Carta de motivação de até 500 palavras. Currículo Lattes e carta de motivação devem estar ajuntados ao restante da
documentação que será enviada pelos correios.
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