Curso de Psicologia
Disciplinas: Genética Humana 1ª Fase
Ementa: Bases gênicas e cromossômicas da hereditariedade. Padrões de herança. Evolução humana e comportamento. Síndromes genéticas. Aconselhamento genético. Questões éticas em genética na
interface com a Psicologia.
Forma de Avaliação: Avaliação Somativa: baseado em nota, qualifica os alunos de acordo com os desempenhos apresentados, avaliando-os dentro de um contexto classificatório.
N1 - Avaliação Individual Escrita I
N2 - Avaliação Individual Escrita II
N3 - Participação nas atividades no ambiente EAD.

Metodologia: Metodologia da Problematização (Arco de Maguerez): contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente selecionados; leitura teórica tendo como base a literatura indicada na
bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via bibliotecas digitais e base de dados de artigos acadêmicos científicos; reavaliar o conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica
realizada; aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplina: Processos Psicológicos Básicos – 2ª Fase
Ementa: O campo de estudo dos processos cognitivos: evolução histórica. Sensação e Percepção. Os estudos clássicos da Gestalt. Formação de conceitos e a organização do conhecimento. Representação
do conhecimento: redes semânticas e mapas cognitivos. Linguagem, pensamento e solução de problemas. Conceitos de motivação. Noção de impulso, instinto, incentivo e necessidade. Abordagens
teóricas da motivação. Conceitos de emoção. Componentes da emoção: fisiológica, psíquica, comportamental. Reconhecimento das emoções através das expressões faciais. Indicadores de emoção.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma e participação dos fóruns (N3) - 40% da média
Metodologia: Utilizando a metodologia do arco de Maguerez são utilizados materiais para contextualização (reportagens de jornais e revistas e vídeos), fórum de questionamentos sobre os assuntos,
enfatizando discussões e visando melhorar a argumentação dos alunos. São realizadas atividades online e presenciais

Disciplina: Pesquisa em Psicologia – 3ª Fase
Ementa:Ciência: demarcação conceitual e suas relações com outras formas de produzir conhecimento. A construção do objeto científico e a gênese da teorização. A prática de construção do conhecimento
científico. Delimitação de problemas. Hipóteses científicas. Conceitos e construtos científicos. A questão da mensuração em ciência e em psicologia. Delineamentos de pesquisa em psicologia. A ética na
ciência. A pesquisa em psicologia no Brasil: panorama do campo de interesses e produção. A importância da pesquisa para a Psicologia enquanto Ciência e Profissão.
Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:
Prova (N1 e N2) - 60% da média
Atividades explicitadas na plataforma e participação dos fóruns (N3) - 40% da média
Metodologia:Aulas expositivas dialogadas. Oficinas coletivas e aulas expositivas dialogadas. Oficinas coletivas e aulas expositivas dialogadas.

Disciplina curso de Psicologia EAD
Disciplinas: Genética Humana 1ª Fase (Ead Assíncrona)

Disciplina: Processos Psicológicos Básicos – 2ª Fase (Ead Assíncrona)
Disciplina: Pesquisa em Psicologia – 3ª Fase (Ead Hibrido)

Legenda:
Assíncrona: é o termo usado para se referir às aulas gravadas pelo professor
Síncrona: é como também pode ser chamada as aulas ao vivo pelo meet.
Híbrido: Ensino em sala de aula fisica e online (50% presencial e 50% assincrona)

