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EMENTA 

 
O adolescente suas mudanças corporais e papéis sociais. Os estágios da vida adulta e suas características. O adulto e seus 

diversos papéis sociais. Transições e crises da adolescência, idade adulta e da meia-idade. Processo de envelhecimento. 

Problemas psicológicos e sociais da velhice. Modelos de intervenção em contextos institucionais e comunitários, de 

trabalho e saúde. 

   
 

OBJETIVOS 

 

1. Situar os estágios da adolescência, da vida adulta e da velhice articulados aos contextos sócio-culturais 

contemporâneos.  

2. Identificar e analisar comportamentos, papéis e principais questões que norteiam as pesquisas em Psicologia na 

adolescência, vida adulta e velhice. 

3. Discutir múltiplas possibilidades de intervenção e atuação profissional nas diversas etapas do desenvolvimento, 

nomeadamente na adolescência, vida adulta e velhice.  

 
 

METODOLOGIA 

 
Os conteúdos serão desenvolvidos em aulas expositivas, seminários temáticos e leituras compartilhadas. As atividades 

práticas terão como objetivo a investigação de temas específicos da adolescência, vida adulta e velhice e incluem a 

observação a contextos diferenciados de intervenção.  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

                                                                                                                                           
1. Periodização da vida: Considerações sobre a construção social das etapas do ciclo vital 

2. Teorias do Ciclo Vital 

2.1. O ciclo de vida completo Erick H. Erickson  

2.2. O paradigma do life-span de Paul Baltes  

3. Adolescência 

3.1. Bases biológicas e sociais 

3.2. Desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial do adolescente  

3.3. Possibilidades de intervenção com adolescentes 

4. Vida adulta 

 

4.1. Processo de transição da adolescência para a vida adulta 

4.2. Desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial no início da idade adulta e na idade adulta intermediária 



4.3. Possibilidades de intervenção com o adulto 

5.  Envelhecimento e Velhice: construção histórica e conceitual 

5.1. Reflexões sobre o fenômeno biológico, social e psicológico do envelhecimento 

5.2.  Desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial na velhice 

5.3. Possibilidades de intervenção com os idosos 
  

AVALIAÇÃO  

 
As avaliações da disciplina são compostas por três notas, sendo uma parte individual e uma parte em grupo. A primeira 

consiste na elaboração de dois ensaios que buscam articular os aspectos gerais do ciclo vital e um texto específico da 

temática abordada nos trabalhos em grupo. Cada ensaio deve ter por volta de cinco páginas. O trabalho em grupo consiste 

na apresentação de dois seminários teóricos e duas apresentações de práticas, sendo o primeiro sobre a adolescência e o 

segundo sobre a vida adulta e velhice.  

 

Nota 01: Nota do ensaio sobre adolescência + nota do ensaio sobre vida adulta e velhice  

Nota 02: nota da apresentação do seminário teórico sobre adolescência + nota da apresentação da prática sobre 

adolescência 

Nota 03: nota da apresentação do seminário teórico sobre vida adulta e velhice + nota da apresentação da prática sobre 

vida adulta e velhice 

 

 

 

Critérios para avaliação dos ensaios: 

Parte referente aos aspectos do desenvolvimento do ciclo vital: 1,5 

Parte referente à temática escolhida: 1,5 

Relevância e atualidade do texto selecionado: 0,5 

Análise crítica: 0,5 

Clareza e coerência textual: 0,5 

Cumprimento das normas de referência: 0,5  

 

Critérios para avaliação dos seminários teóricos: 

Domínio e apropriação do conteúdo: 2,0 

Clareza e articulação dos tópicos apresentados: 1,0 

Uso adequado do tempo e do material de apresentação: 1,0 

Criatividade e dinamicidade nas apresentações: 1,0 

 

Critérios para avaliação das apresentações práticas: 

Diversidade de fontes de informação: 2,0 

Capacidade de articulação com a teoria estudada: 2,0 

Uso adequado do tempo e do material de apresentação: 1,0 
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