
 

EMENTAS  2021-1 - PPGPS 
 

 

PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO  I- Prof.  Ricardo Vieralves  

Ementa:  A partir da literatura erudita escrita por brasileiros sobre o Brasil, 

especialmente a que considera a identidade e o comportamento social, estabelecer 

articulações entre história social e psicologia social. As abordagens teóricas da 

psicologia social estão referidas aos conceitos de imaginário social, 

representações e memória social. A literatura sobre o Brasil será estabelecida em 

5 movimentos específicos: o período colonial; o império e a geração de 1870; o 

modernismo; o nacionalismo; a fragmentação contemporânea. 

Modalidade remota:  Aulas  Síncronas  

 

ANÁLISE DE DADOS , CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO 

DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS COM SOFTWARES SPSS, 

AMOS, Factor, JASP e MPlus (parte I) – Prof José Hernandez  

Ementa: A disciplina abordará de forma teórica e prática a estatística básica para 

a testagem psicológica. Variáveis e constantes. Escalas nominais, ordinais, 

intervalares e de razão. Tipos de estatísticas. Descritiva. Distribuições de 

::Correlações e Comparações de Médias. Estatística não paramétrica. Análise de 

Regressão Múltipla. Análise Estatística de Dados com a utilização do software 

SPSS. 

Modalidade remota:  Aulas  Síncronas  

 

 

PRÁTICAS INSTITUCIONAIS, LITERATURA DO 

TESTEMUNHO E PSICOSE Período: 2021.1 -  Profª Ingrid Vorsatz 

 

Ementa  Problematizar as práticas institucionais e a psicose no século XX 

através da literatura do testemunho: Lima Barreto (início do século), Maura 

Lopes Cançado (décadas de 1940-50) e Rodrigo de Souza Leão (1990-2000) e 

Sylvia Plath (1940-1950). Os casos paradigmáticos de Schreber e Pierre Rivière. 

A função do escrito na psicose a partir de obras literárias e de testemunhos 

singulares. Escrita de si: testemunho ou ficção? 

     Modalidade remota:  Aulas  Síncronas  e assíncronas   

Datas das aulas (atividade síncronas): 1º, 08, 15, 22 e 29 de março; 05, 12, 19 e 

26 de abril; 03,10, 17, 24 e 31 de maio; 07 de junho. Atividades síncronas: 50% 

(cinquenta por cento) Atividades assíncronas: 50% (cinquenta por cento) - Início: 

1º/03/2021 



 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA SOCIAL I -(História da Psicologia 
Social no Brasil  -  Professora  Ana Maria Jacó-Vilela e Filipe Degani 
 

Ementa: Contexto de formação da psicologia social no Brasil. Da indisciplina à 

disciplinaridade. As diferentes psicologias sociais e suas localizações. A psicologia 

social na América Latina. Algumas temáticas: multidão, raça, atitude, grupo, instituição. 

Objetivos: O curso pretende apresentar aos alunos o campo da Psicologia Social por 

meio de uma análise histórica e crítica, aprofundando temas e questões relevantes para 

a formação dessa perspectiva em psicologia. 

Modalidade remota: aulas síncronas às  segundas-feira de 10:30 às 12 horas , 

plataforma https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ana-maria-jaco-vilela 

 
 
REDAÇÃO CIENTÍFICA PARA PERIÓDICOS DE LÍNGUA INGLESA: 

AJUSTANDO  CONTEÚDO, FORMA  E APRESENTAÇÃO  - Prof Chris Fradkin 

(e-mail: chrisfradkin@gmail.com) 
 

Ementa: Ciência lingua-franca, mercado científico lingua-franca, internacionalização, 

ciência perdida. Estrutura do manuscrito, hipóteses, materiais resumidos. Submissão de 

manuscritos, periódicos predatórios, taxas de processamento de artigos, indexação de 

bancos de dados, revisões, rejeições, gerenciamento de tempo.Objetivos Ao final da 

disciplina o aluno deverá ser capaz de: (a) descrever a "ciência perdida" e os desafios 

que os autores não nativos de língua inglesa enfrentam na publicação de seus 

manuscritos em periódicos da língua franca; (b) descrever os elementos-chave de um 

manuscrito bem elaborado e explicar por que esses elementos são necessários; (c) 

compilar uma lista de bolsas de pesquisa e oportunidades de bolsa no mundo da língua 

franca; (d) ter uma ideia realista das expectativas de submissão dos editores de língua 

franca. A aula consistirá em palestras e discussão, e análise crítica dos trabalhos de casa 

e da classe dos alunos por colegas e instrutor.  

Modalidade remota: Aulas síncronas: 3a feira - 14h às 17h 

 

 

 O MÉTODO FENOMENOLÓGICO E SEUS DESDOBRAMENTOS NAS 

INVESTIGAÇÕES EM PSICOLOGIA - Prof  Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo   

Ementa: Husserl: redução fenomenológica e suspenção. Amedeo Giorgi e a aplicação 

dos conceitos husserlianos. Martin Heidegger: reconstrução, destruição e construção. 

OBJETIVO: Mostrar a fenomenologia e seus desdobramentos como métodos de 

pesquisa qualitativa na investigação dos fenômenos existenciais. Dessa forma, o método 

fenomenológico será apresentado nas bases da filosofia fenomenológica tal como 

proposta por Husserl. Os métodos serão os seguintes: empírico-fenomenológico e 

fenomenológico-hermenêutico. 

Modalidade remota: Aulas síncronas e assíncronas : Datas das aulas síncronas: 22/02; 

01/03; 08/03; 15/03; 22/03; 29/03; 05/04; 12/04; 19/04;26/04 

 

 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ana-maria-jaco-vilela
mailto:chrisfradkin@gmail.com


 

 

PLANEJAMENTO DE PESQUISA –Prof - Adriana Benevides 

Ementa :Ciência, teoria e pesquisa. Escolha do tema, consulta e revisão da literatura. 

Formulação do problema, hipóteses e questões de pesquisa. Métodos e técnicas de 

pesquisa. Planos experimentais e não-experimentais. Técnicas de coleta de dados. O 

projeto de pesquisa. 

Modalidade remota:  Aulas  Síncronas  

 

GÊNERO, INFÂNCIA E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO  II-  Profs: Amana 

Rocha Mattos (PPGPS/UERJ) e Leonardo Lemos de Souza (PPGP/UNESP-Assis) 

Ementa :  Essa disciplina irá abordar produções e conceituações contemporâneas sobre 

questões de gênero e infância, pensando os processos de subjetivação que se dão em 

dispositivos e instituições como família, escola e mídias. Serão aprofundados temas vistos 

na disciplina anterior, de mesmo título, e discutidos outros temas. Dará destaque a 

autoras/es e referenciais interseccionais e pós-estruturalistas que se localizam no campo 

diverso dos estudos de gênero e sexualidades. Neste curso, vamos percorrer algumas 

perspectivas feministas contemporâneas que nos darão subsídios para discutir diferentes 

temas relacionados a gênero, infância e processos de subjetivação, num diálogo entre o 

campo psi, a educação e as ciências sociais. Serão discutidos temas como o familismo, 

gênero e sexualidade infantil, ética em pesquisa com crianças, entre outros. A disciplina 

terá encontros semanais on line, bem como exigirá que as/os estudantes realizem 

atividades assíncronas de pesquisa, leitura e sistematização de bibliografia, dentre outras 

a serem acordadas durante o curso. 

 

Modalidade remota:  Aulas  Síncronas ( 75% ) e  assíncrona: (25%) 

Início das aulas: 4/3/2021 

 

CINCO TEXTOS DE TEORIA ATOR- REDE -Prof  Laura Quadros e Prof Ronald 

Arendt 

 

Ementa: Apresentar a TAR através de cinco textos de diferentes autores, visando 

introduzir de forma crítica as possibilidades dessa abordagem para a pesquisa e a 

psicologia. Pretendemos apoiar com essa discussão reflexões acerca de nossas práticas.   

Modalidade remota:  Aulas  Síncronas  (75%) e assíncronas (25%) 

OBS: Essa disciplina é de 1 crédito e os encontros síncronos acontecerão dias 01/03; 

22/03;12/04; 26/04 e 10/05 
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