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Código: PSI25
Professor: Julliana Cíntia de Omena Nicácio
E-mail: julliana.nicacio@fasete.edu.br
CH Teórica: 60h
CH Prática: CH Total: 60h
Créditos: 03
Pré-requisito(s):
Período: IV
Período Letivo: 2021.1
2. EMENTA:
Fundamentos conceituais e epistemológicos das teorias de orientação humanista. Contribuições do
existencialismo da fenomenologia e do humanismo a ciência psicológica e seu desenvolvimento
histórico.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, elaborar projetos, planejar e agir de forma
coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo;
- Busca e utilização de conhecimento científico necessário a atuação profissional, assim como gerar
conhecimento a partir da prática profissional e contribuir para o desenvolvimento da ciência psicológica
e participar de eventos científicos da área;
- Ser empático, diagnosticar, planejar e intervir em processos de prevenção e promoção de saúde, em
nível individual e coletivo, e avaliar os resultados e impactos das intervenções psicológicas
conduzidas em diferentes contextos.
4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
1. ETAPA
- Aplicar os fundamentos teóricos e filosóficos da Fenomenologia Existencial e seus principais
conceitos as práticas da abordagem.
-Identificar na fenomenologia o seu tripé filosófico, epistemológico e metodológico para compreensão
da abordagem.
2. ETAPA
- Utilizar os conhecimentos iniciais da fenomenologia na atuação profissional dentro dessa abordagem.
- Diferenciar os conceitos básicos da Fenomenologia Existencial com as demais abordagens.
- Diferenciar as ramificações da abordagem na prática profissional.
5. CONTEÚDOS:
1. ETAPA
A. Fenomenologia
- Bases epistemológicas e filosóficas;
- Principais teóricos
B. Existencialismo
- Principais teóricos
- Temas existenciais – liberdade, escolha, autenticidade etc.
2. ETAPA
A. Psicologia Humanista

- História do movimento;
- Principais representantes;
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do
processo de aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos e
atividades disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à
sinergia entre as estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do seu
cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por equipes e
a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais
eficazes de desenvolvimento de competências.
Será adotado o modelo de sala de aula invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente virtual
e adaptação do acadêmico as metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e
execução de projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e
considerando os cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o
tempo de estudo do acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem.
Partindo do princípio da utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas, a
metodologia poderá ser utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no PRESENCIAL,
podendo ainda ser aplicada na modelagem hibrida, em que é considerada a mesclagem entre os dois
modelos.
7. RECURSOS DE ENSINO:
Videoaulas, material didático digitais de apoio, conteúdos interativos e complementares, ambiente
virtual de atividades (AVA), aulas remotas por plataformas digitais, plataformas digitais para atividades
dentre outros recursos.
8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
 1a. ETAPA
Avaliação Processual
A – Glossário de Palavras AVA (3,0)
B – Fórum em AVA (3,0 pontos)
C – Apresentação de temas existenciais, AVA e apresentação aulas remotas. (4,0 pontos)
Avaliação Institucional Individual
Prova com questões objetivas e subjetivas com o valor de 10,0 (data a ser definida conforme
calendário acadêmico).
 2a. ETAPA
Avaliação Processual
A – Questionário em debate (construção de um questionário norteador no AVA e debate em
sala). (3,0)
B – Estudo do livro infantil “O Astronautista” (atividade em grupo). (3,0 pontos)
C –Estudo e atividade dissertativa do caso Glória. (4,0 pontos)

Avaliação Institucional Individual
Prova com questões objetivas e subjetivas com o valor de 10,0 (data a ser definida conforme
calendário acadêmico).
 2ª. CHAMADA:
A avaliação será aplicada nas datas conforme calendário acadêmico, contemplando todo o
conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; valor: 10,0 (dez).
 PROVA FINAL:
A avaliação será aplicada nas datas conforme calendário acadêmico, contemplando todo o
conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; valor: 10,0 (dez)
OBS: As datas poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria acadêmica e ou
a combinar com a turma, prevendo a explanação dos conteúdos que abranjam as atividades avaliativas
9. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
No início ou no término de cada aula e ou conforme prévio acordo com o professor, estando o
professor sempre disponível por e-mail ou chat no AVA.
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POKLADEK, Danuta Dawidowicz. (Org.) A Fenomenologia do Cuidar. Prática dos horizontes
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12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria
acadêmica da FASETE.

