Quadro Geral de Disciplinas do PPGP
Obrigatórias
Metodologia de Pesquisa
Metodologias Específicas - Linha Psicanálise: teoria e clínica
Metodologias Específicas - Linha Psicologia e Sociedade
Estágio em Docência
Desenvolvimento de Dissertação

CR
4
4
4
2
-

CH
60
60
60
30
90

Optativas – Linha de Pesquisa Psicanálise: teoria e clínica
CR
Pensamento Freudiano
4
Psicanálise e Filosofia
4
Psicanálise e Instituição
4
Leituras das Psicoses
4
Leituras Psicanalíticas das Neuroses
4
Tópicos Especiais
4

CH
60
60
60
60
60
60

Optativas – Linha de Pesquisa Psicologia, Sociedade e Saúde
CR
Análise do Discurso
4
Infância e Sociedade
4
Desenvolvimento Infantil
4
Temas em Psicologia Social
4
Políticas Públicas de Saúde
4
Estudos Sobre a Morte, Perdas e Luto
4
Processos de Subjetivação, História e Política
4
Dinâmicas Familiares e Desenvolvimento Humano
4
Tópicos Especiais
4

CH
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Percurso Acadêmico do Aluno do PPGP

Disciplina
Optativa*

1º
SEMESTRE

Metodologia de
Pesquisa
(obrigatória)

Disciplina
Optativa*

Pré-Projeto

Disciplina em
Outro
Programa*
Publicação
Científica*

Disciplina
Optativa*

2º
Metodologia de
SEMESTRE Pesquisa de Linha
(obrigatória)

Disciplina
Optativa*

Orientação de Dissertação
e Qualificação

Disciplina em
Outro
Programa*
Publicação
Científica*

3º
SEMESTRE

Estágio em
Docência
(obrigatória)

Produção de Artigo para
Publicação

4º
SEMESTRE

Desenvolvimento
de Dissertação
(obrigatória)

Orientação e Defesa de
Dissertação

* O discente deverá escolher creditar 02 (duas) disciplinas optativas no primeiro
ou segundo semestres e/ou uma em outro programa ou ainda optar por creditar
04 (quatro) créditos em publicação.

Disciplinas Obrigatórias
Metodologia de Pesquisa
Ementa: problemas epistemológicos: ciência, pesquisa em humanidades e os
lugares da psicologia; hermenêutica e pós-modernismo; subjetividade,
pesquisa e alteridade; objeto, problema, tipos de método e pesquisa, fontes,
formatação, etc.; metodologias específicas em psicologia; discussão de
projetos.
Metodologias Específicas – Linha Psicanálise: teoria e clínica
Ementa: psicanálise e universidade; as condições da experiência psicanalítica;
metodologia da pesquisa em psicanálise: clínica, empiria e teoria; o método
psicanalítico e o estudo de caso; o lugar da clínica na produção do saber
teórico; pesquisa em psicanálise e campo institucional; a escrita e a ética na
pesquisa psicanalítica.
Metodologias Específicas – Linha Psicologia, Sociedade e Saúde
Ementa: arqueologia e genealogia em Michel Foucault e a psicologia social no
trabalho com documentos; cartografia e pesquisa-intervenção; práticas
discursivas, construção de sentidos no cotidiano e o trabalho com entrevistas;
hermenêutica e clínica ampliada; os usos da observação participante e do
diário de campo.
Estágio em Docência
Ementa: proporcionará a integração do Mestrado com o ensino de graduação
em Psicologia, permitindo ao mestrando desenvolver tópicos específicos em
disciplinas do currículo regular, sempre sob a supervisão do professor que
ocupar a cadeira.
Desenvolvimento de Dissertação
Ementa: execução e redação da dissertação de Mestrado

Disciplinas Optativas da Linha de Pesquisa Psicanálise: teoria
e clínica
Pensamento Freudiano
Ementa: a construção do pensamento freudiano; clínica das neuroses e a
cultura; metapsicologia e as dimensões tópica, econômica e dinâmica; teorias
do desenvolvimento da subjetividade e a psicopatologia; o mal-estar na cultura;
fundamentos metapsicológicos e psicopatológicos da prática da pesquisa em
instituições.
Psicanálise e Filosofia
Ementa: o inconsciente dos filósofos antes da psicanálise e a constituição
histórica desta última; psicanálise e filosofia em Freud; implicações no campo
da teoria do conhecimento, da ética e da estética; psicanálise e teoria crítica;
psicanálise e interpretação; psicanálise, verdade, saber e poder; psicanálise,
sujeito, verdade e linguagem; psicanálise e questões contemporâneas.
Psicanálise e Instituição
Ementa: ferramentas conceituais da psicanálise que permitem caracterizar e
problematizar as possibilidades do trabalho do psicanalista em instituições de
saúde, jurídicas e sociais: sujeito, desejo, sintoma, transferência, saber,
discursos e laço social; as relações da psicanálise com o discurso da ciência; o
desejo do psicanalista e a política do inconsciente na instituição; emergência
do sujeito e dispositivos clínicos institucionais.
Leituras Psicanalíticas das Neuroses
Ementa: o conceito de neurose em Freud; recalque e destinos dos
representantes da pulsão: o afeto e o representante ideativo; o sintoma e o
retorno do recalcado; os complexos de Édipo e de castração nas neuroses; o
recalque nas três formas gerais da neurose: a histeria de angústia e o sintoma
fóbico estruturado; a histeria de conversão; a neurose obsessiva; as
contribuições de Lacan ao estudo das neuroses; a clínica da neurose.
Leitura das Psicoses
Ementa: percurso compreensivo das psicoses desde Freud rumo a Lacan;
exame da noção de foraclusão, de fenômenos elementares da psicose e de
estrutura clínica diferencial entre neurose e psicose; tipos clínicos das
psicoses; o estudo das psicoses sob a ótica lacaniana; os mecanismos
psíquicos das psicoses e a perspectiva clínica.

Tópicos Especiais
Ementa: Disciplinas que, inserindo-se nas áreas de concentração do
Programa, são abertas ao desenvolvimento de temas de interesse específico
do docente.

Disciplinas Optativas da Linha de Pesquisa Psicologia,
Sociedade e Saúde
Análise do Discurso
Ementa: a linguagem verbal e escrita gerada nos atendimentos em
psicoterapia; exame das formas, significados e ideologias que o evento, a fala,
o discurso e o texto apresentam na comunicação produzida entre terapeuta e
cliente; as concepções gestálticas de saúde e adoecimento ; a fenomenologia
do discurso proposta por Ricoeur; a concepção adorniana de esclarecimento e
a perspectiva de Gonzalez Rey acerca da subjetividade.
Infância e Sociedade
Ementa: apresentação da noção de infância como construção histórica e
social; análise de discursos e materialidades instaurados pelas abordagens das
ciências; discussão das noções de proteção e autonomia atualmente
problematizadas nas pesquisas em sociologia da infância e na psicologia
social.
Desenvolvimento Infantil
Ementa: fundamentos teóricos-metodológicos da psicodinâmica para o estudo
do desenvolvimento infantil nos aspectos psicológico e social: conceitos e
objeto de estudo; o bebê, a criança e as relações com as funções familiares de
cuidados no contexto dos arranjos familiares; a observação de bebês na
dimensão da clínica; processos de desenvolvimento normal e psicopatológico.
Temas em Psicologia Social
Ementa: democracia, mundialização, cidadania e realidade brasileira; mídia e
política; Estado penal, criminologia e subjetividade; feminismo e mulheres no
Brasil; crianças e jovens no Brasil; comunidade, população e geopolítica;
drogas e política antidrogas no Brasil; violência e racismo; trabalho na
contemporaneidade; família e políticas públicas.
Políticas e Práticas de Cuidado em Saúde
Ementa: o cuidado em saúde como prática social e como política a partir da
análise histórica dos principais modelos paradigmáticos de organização do
cuidado em saúde e a análise contemporânea com enfoque das ciências
sociais e humanas e da saúde coletiva; o trabalho em saúde e suas
tecnologias, considerando a organização dos processos de cuidado, a relação
trabalho e saúde e a relação entre o mundo do trabalho e a produção de
conhecimentos e práticas em saúde, bem como outras abordagens relevantes
do campo da saúde mental e trabalho; modelagens tecnoassistenciais em
saúde, considerando as análises dos modelos de organização dos sistemas e
serviços de saúde e modelagem das práticas no seu interior, as inovações
contemporâneas e políticas recentes.

Estudos sobre a Morte, Perdas e Luto
Ementa: abordagens sobre a morte e o morrer; atitudes diante da morte na
civilização ocidental; morte simbólica e morte do corpo; teorias psicológicas
sobre luto; desenvolvimento de pesquisas em Tanatologia; cuidados paliativos
e educação para morte; estudos qualitativos sobre perdas, separação e luto.
Processos de Subjetivação, História e Política
Ementa: história, cultura e produção de subjetividade; política e desejo;
capitalismo mundial integrado e processos de subjetivação contemporâneos;
sociedades de soberania, disciplinares e biopolítica; gestão de risco e
sociedade de controle; democracias atuais e direitos humanos.
Dinâmicas Familiares e Desenvolvimento Humano
Ementa: o estudo da família como sistema e objeto de investigação
psicológica; conceitos sobre estrutura, dinâmica, sintomas e comunicação;
princípios, métodos e questões éticas de investigação da familia: abordagens
sistêmica e psicodinâmica; estudo sobre as relações familiares na constituição
do psiquismo e no desenvolvimento humano na perspectiva do ciclo de vida;
reflexões sobre as dinâmicas familiares no contexto da Amazônia.
Tópicos Especiais
Ementa: disciplinas que, inserindo-se nas áreas de concentração do
Programa, são abertas ao desenvolvimento de temas de interesse específico
do docente.

