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PLANO DE ENSINO 

 
 

1. CARGA HORÁRIA                                                          68 HORAS                                            

 

 

2. OBJETIVOS 

A disciplina Projeto Integrado de Trabalho III pretende desenvolver competências e habilidades ligadas à 

pesquisa e a extensão em Psicologia Social, propiciando aos alunos, realizarem em grupo, um trabalho escrito e 

prático que verse sobre um tema articulado com as atividades desenvolvidas nas demais disciplinas do semestre 

e as experiências de aprendizagem delas decorrentes. 

 

 

3. EMENTA 

FOCO III - A constituição do sujeito e bases sócio culturais. O estágio básico foi operacionalizado na matriz 

curricular como um conjunto de oficinas que buscam integrar, na prática, os conteúdos trabalhados em cada 

semestre. Os Projetos Integrados de Trabalhos (PITs) correspondem, assim, ao estágio básico curricular, para 

cada um dos focos organizadores da matriz curricular do núcleo comum. PITs funcionaram como oficinas que 

ocorrem em todos os semestres do núcleo comum. Tais oficinas serão desenvolvidas dentro da lógica de um 

currículo por projetos. Ou seja, cada conjunto de discentes deverá desenvolver um projeto de trabalho orientado 

por um docente, envolvendo prática, que articule os conhecimentos que estão sendo ministrados em cada 

semestre. O tema que articula os conteúdos curriculares de cada semestre foi definido como o foco que orientará 

os trabalhos das oficinas. 

 

 

4. CONTEÚDO 

 

Princípios de Bioética 

Ética em Pesquisa com seres humanos 

Novos olhares e saberes em Psicologia 

 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas seguidas de leituras, atividade dirigida, Seminários, visitas técnicas, palestras de convidados. 

 

 

6.  AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A avaliação será processual, incluindo presença e participação nas atividades da disciplina e um trabalho escrito 

e um Seminário em grupo que versará sobre temas transversais do PIT III 
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CRONOGRAMA 2019.2 

Aula Data Conteúdo Referência básica 

1 05.03 Apresentação da disciplina Informações gerais, início da formação de grupos 

2 12;03 

Oficina I - Diagnóstico 

Constituição dos grupos e escolha das temáticas  

3 19.03 Busca de informações bibliográficas – texto: LIMA, 

2013 – preconceito 

4 26.03 Levantamento de informações em campo 

5 02.04 Levantamento de informações em campo 

6 16.04 Organização das informações coletadas (sala) 

7 23.04 Extensão: Formação Antirracista em Psicologia 

8 30.04 

Oficina II – pré-projeto (aulas e 

debates) 

Apresentação do relatório de diagnóstico 

9 07.05 Discussão sobre assistência e assistencialismo: filme 

“quanto vale ou é por quilo? ” 

10 14.05 O que é um projeto? Aula expositiva 

11 21.05 Etapas de um projeto – texto: AFONSO-relatório de 

intervenção psicossocial 

12 28.05 Meios de intervenção -  AFONSO-oficinas de dinâmica 

de grupo 

13 04.06 

Oficina III - Seminário 
Exposição de dificuldades e avaliação 

 

14 18.06 Organização de seminário (em sala) 

15 25.06 Apresentação de seminário (quatro grupos) 



 

16 09.07 Apresentação de seminário (quatro grupos) 

17 10.08 Avaliação da disciplina 


