
Optativas de ênfase 

Saúde: 

IPSA62 – 68h – Psicologia Hospitalar - Cristiane Oliveira - ênfase de saúde  

IPSD99 - 68h – Tópicos Especiais em Psicologia XI -  Redução de Riscos e Danos, 

Campo da Saúde e Saúde Mental (Marcelo Magalhães) 

Ementa: Diversidade histórica dos conceitos de risco, e os cenários das estratégias de 

redução de danos tradicionalmente associada a usos de substâncias psicoativas (lícitas ou 

ilícitas) [álcool e outras drogas (AD)]. Estratégias de redução de riscos e danos na área 

de saúde para além do campo AD, considerando situações de vulneração social e 

comportamentos considerados de alto risco associados a aspectos Bio, Psico e Sociais.  

 

Gestão: 

IPSC59 - Gestão do Conhecimento e de Competências (Mauro Magalhães, Janice 

Janissek, Sonia Bahia e Adriano Peixoto) - ênfase de gestão 

 

Optativas de núcleo comum 

IPSA74 - 68h - Tópicos Especiais em Psicologia I - Competências Socioemocionais: 

conceituação, medidas e aplicações (Laila Carneiro) 

Ementa: Demarcação conceitual das competências socioemocionais. Medidas 

disponíveis na literatura. Aplicações práticas em diversos contextos: no trabalho e na 

escola. 

IPSA75 - 68h - Tópicos Especiais em Psicologia II - Introdução à Psicologia Positiva 

(Laila Carneiro e Leonardo Barros) 

Ementa: História e evolução da Psicologia Positiva. Psicologia Positiva no Brasil. Temas 

centrais em Psicologia Positiva: conceito, medida e intervenção. Áreas de aplicação da 

Psicologia Positiva. 

IPSA76 - 68h - Tópicos Especiais em Psicologia III - Processos Psicológicos Básicos e 

Intervenção Psicológica (Fabrício Souza, Tiago Ferreira e Angélica Amanda) 

Ementa: A partir de Questões Sócio Científicas (QSC´s) envolvendo processos 

psicológicos básicos, este componente se propõe a discutir o planejamento de 

intervenções psicológicas considerando 1) a identificação de dilemas morais, 

conhecimento relevante e fatos implícitos na situação, 2) a construção de resoluções 

possíveis para o caso, e a 3) avaliação ética e moral das propostas construídas para a 

intervenção 

IPSD96 - 68h - Tópicos Especiais em Psicologia VIII - Brincadeiras e Contextos Culturais 

(Amanda Seixas e Fabrício Souza) 



Ementa: Introdução às principais definições e teorias sobre brincadeira e 

desenvolvimento infantil. Função e filogênese da brincadeira. Classificações de 

brincadeira. Brincadeira e cultura. Reprodução interpretativa e cultura de pares. 

Brincadeira e gênero. Lugares de/para brincadeira. Métodos de pesquisa em brincadeira. 

Brincadeira e contemporaneidade. 

IPSD97 - 68h - Tópicos Especiais em Psicologia IX - Psicologia, Comunicação e 

Comportamentos Sociais em Ambientes Midiáticos (José Carlos e Yuri Sousa) 

Ementa: Apreciação dos aspectos que envolvem a comunicação e os comportamentos 

sociais no mundo midiatizado contemporâneo. Abordagem da relação entre a construção 

social da realidade e a difusão de conteúdos midiáticos. Exame das particularidades das 

interações sociais observadas em ambientes midiáticos. Análise da difusão de 

estereótipos em produções midiáticas massivas e digitais. Discussão sobre os desafios 

futuros da psicologia diante das mudanças promovidas pela pandemia nos 

comportamentos sociais. 

IPSD98 - 68h – Tópicos Especiais em Psicologia X - Desenvolvimento em debate: 

infância e Velhice (Juliana Prates) 

Ementa: 1. Construção social das fases da vida: infância e Velhice. 2. Desenvolvimento 

bem sucedido? - Reflexões sobre as interfaces dos marcadores sociais. 3. As crianças e 

os velhos: a invisibilidade, o silenciamento é a negação da racionalidade. 4. Cuidado e 

responsabilidades. 5. Família e maternidade. 

 

 


