
Breve ementa das disciplinas optativas 2023.1 

 

Disciplina Ementa 

GSI00222 Fundamentos Epistemológicos 
e Históricos I 
Professor: Abrahão 
 
 

A noção de pessoa enterreirada. 
Estética/Expressões da pessoa 
enterreirada. A ancestralidade e uma 
cultura da existência sem 
transcendência. Concepção Bantu do 
tempo: tempo circular. A cosmovisão 
kongo. Experimentações de 
cosmodramas. O caminho de uma 
psicologia aterrada. 
 
Avaliação: 
Trabalhos apresentados. 
Trabalho escrito. 
Avaliação final. 
Obs: é registrada a presença. 
 
REFERÊNCIAS indicadas: Fu-Kiau, Lêda 
Maria Martins, Washington Nascimento, 
Luíza Oliveira, Abrahão Santos, Beatriz 
Nascimento e outros. 

GSI00224 Fundamentos Epistemológicos 
e Históricos III (Turma A1) 
Professor: André 

Introdução e comentários de texto sobre 
o cristianismo popular do Nordeste e dos 
ribeirinhos do rio São Francisco, seus 
beatos, suas lutas, modo de existência 
comunitário. Com ênfase nas vidas de 
Padre Ibiapina, Padre Cícero, Beato José 
Lourenço e dentre outros. 

GSI00224 Fundamentos Epistemológicos 
e Históricos III (Turma B1) 
Professora: Lívia Halfeld 
 
 

Fundamentos históricos e 
epistemológicos em psicologia 
fenomenológico-existencial.  A 
fenomenologia de Husserl. A 
fenomenologia-hermenêutica de 
Heidegger. A filosofia da existência de 
Kierkegaard. Psicologia fenomenológico-
existencial e psicologia humanista: 
encontros e desencontros 

GSI00234 Interfaces com Campos Afins I 
Professora: Ana Paula 
 
 
 

Em tempos de sustentabilidade 
necessária, abordamos as interfaces 
entre saúde, trabalho e ambiente. 
Apresentamos a Psicologia Ambiental 
(Pinheiro, Gunther e Guzzo, 2004), a 
perspectiva ética-política da Ecosofia 
(Guattari, 1990) e as contribuições dos 



Saberes ecológicos dos povos originários 
(Krenak, 2019, 2020). Pesquisamos ações 
exitosas, na direção de um futuro 
possível. 

GSI00236 Interfaces com Campos Afins 
III 
Professor: André 

Linguagem e cuidado entre os indígenas 
Guarani Nhandeva e Mbya através das 
palavras e escritos da indígena Sandra 
Benites. Uma análise da diferença de 
tratamento da linguagem e da educação 
entre os indígenas Guarani e nossa 
sociedade urbana contemporânea. 

GSI00238 Interfaces com Campos Afins V 
Professor: Paulo Mattos 
 
 
 

 

GSI00216 Fenômenos e Processos 
Psicológicos I 
Professor: Substituto em processo de 
contratação 

 

GSI00229 Fundamentos Teórico-
Metodológicos II 
Professor: João Rezende 

Fragmentos de uma História da Loucura 
a partir de duas obras: O Diário do 
Hospício de Lima Barreto e o Alienista de 
Machado de Assis. A partir dessas duas 
obras Históricas e Ficcionais tentaremos 
traçar um mapa indicando os pontos de 
emergência de um saber e uma prática 
médica-psiquiátrica no Brasil. 

GSI00240 Procedimentos para 
investigação Científica I 
Professor: Emilio  

Perspectivas coloniais, descoloniais e 
contracoloniais acerca de noções 
fundantes da investigação científica, 
como: sujeito, objeto, análise, 
objetividade, verificabilidade, lugar de 
fala etc. 

GSI00241 Procedimentos para 
investigação Científica II 
Professora: Adriana Caldeira 

O fenômeno do uso de drogas e o 
cuidado ao usuário de drogas sob a ótica 
da complexidade e a representação 
social do uso, do usuário e do cuidado. 
OBJETIVOS: Conhecer a história do uso 
de drogas pela humanidade; a 
complexidade do fenômeno do uso de 
drogas e do cuidado ao usuário de 
drogas. Representação social do uso de 
drogas e do usuário na sociedade e a 
complexidade do cuidado. 

GSI00469 Estudos Avançados em 
Psicologia Social 

 



Professor: Substituto em processo de 
contratação 

GSI00249 Práticas Profissionais IV 
Professora: Adriana Rosa 
 

Apostamos no fazer-sentir como 
ativador do aprender-cuidar-viver. Por 
meio de propostas de experimentação 
de si/do coletivo, na relação com entes 
humanes e mais-que-humanes 
articuladas aos estudos envolvendo o 
corpo-território, as cosmopolíticas 
indígenas, a arte (sobretudo Lygia Clark e 
sua fricção arte/clínica), buscamos ativar 
políticas de pensamento e (auto)cuidado 
contracoloniais em psicologia e, como 
propõem as mulheres indígenas 
guerreiras da ancestralidade, 
“reflorestarmentes”. 

GSI00250 Práticas Profissionais V 
Professora: Maudeth 
 

Questões contemporâneas nos estudos 
organizacionais e do trabalho. Desafios 
da atuação do Psicólogo do trabalho em 
equipes multiprofissionais.  
Estudos da deficiência e trabalho. 
Discussão de práticas em Psicologia do 
trabalho em diferentes contextos 
organizacionais. 

GSI00208 Psicologia Clínica: estudos 
avançados 
Professor: Substituto em processo de 
contratação 

 

 


