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2. EMENTA:
Contemporâneos de Freud (Jung e a Psicologia analítica, Erich Fromm, Melanie. Klein, Winnicott). Elementos
introdutórios ao estudo da contribuição de Jacques Lacan. As estruturas clínicas: autismo, psicose, perversão e
neurose. As modalidades da técnica psicanalítica, enfatizando as escolas francesa, inglesa e a psicologia do ego.
A noção de sintoma e padecimentos do corpo

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
 Avaliação de problemas de ordem cognitiva, afetiva e comportamental em diferentes contextos
e propor estratégias de psicoterapia cabíveis.


Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, elaborar projetos, planejar e agir de
forma coerente com referenciais teóricas e características da população-alvo.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:



Analisar a constituição psíquica do sujeito, no qual Freud introduz a Psicanálise;
Pesquisar os contemporâneos de Freud, de modo a contribuir no conhecimento.

Unidade II



Identificar os modos da constituição da estrutura psíquica a partir da psicanálise FreudLacaniana;
Conhecer os desafios dos sintomas na Clínica contemporânea.

5. CONTEÚDOS:
5.1 PRIMEIRA ETAPA
5.1.1- CONTEÚDOS ON-LINE/ PRESENCIAIS
5.1.1.1 A constituição psíquica do sujeito;
5.1.1.2 Proporcionar ao discente a reflexão sobre a contribuição de Freud na constituição
Psíquica;
5.1.1.3 Contemporâneos de Freud

5,1.2- CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
5.1.2.1 A constituição psíquica do sujeito;
5.1.2.2 Proporcionar ao discente a reflexão sobre a contribuição de Freud na constituição
Psíquica;
5.1.2.3 Contemporâneos de Freud.
5.2 SEGUANDA ETAPA
5.2.1- CONTEÚDOS PRESENCIAIS
5.2.1.1 Compreendendo os modos de constituição psíquica;
5.2.2.2 Refletir sobre as diferenças estruturas: autismo, psicose, perversão, neurose;
5.2.3.2 As modalidades da técnica psicanalítica, enfatizando as escolas francesa, inglesa e a
psicologia do ego.
5,2.2- CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
5.2.2.1 Compreendendo os modos de constituição psíquica;
5.2.2.2 Refletir sobre as diferenças estruturas: autismo, psicose, perversão, neurose;
5.2.2.3 As modalidades da técnica psicanalítica, enfatizando as escolas francesa, inglesa e a
psicologia do ego.

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:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível
Kit multimídia

Outros Lives
conversas, fórum)

(rodas

de

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
1° Etapa:
Avaliação processual I AVA– Vale 3,0 pontos
Avaliação processual II AVA– vale 3,0 pontos
Avaliação processual III AVA- vale 4,0 pontos
Avaliação Institucional (Modelo ENADE) – Vale 10,0 pontos
2° Etapa:
Avaliação processual I AVA– Vale 3,0 pontos
Avaliação processual II AVA– vale 3,0 pontos
Avaliação processual III AVA- vale 4,0 pontos
Avaliação Institucional (Modelo ENADE) – Vale 10,0 pontos
1ª Etapa: Análise, participação nas aulas com debates, apresentação de fórum. (Produção escrita ou debate com
peso de 0,0 a 2,0 e prova escrita individual; peso: de 0,0 a 10,0 (dez).
2ª Etapa: Análise, participação nas aulas on-line com debates, apresentação de fórum. (Produção escrita ou
debate com peso de 0,0 a 2,0 e prova escrita individual; peso: de 0,0 a 10,0 (dez).
2ª. CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; peso de (0,0 a 10,0)
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; peso: de (0,0 10,0)
OBS: As datas poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria acadêmica da IES
UNIRIOS.

9. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Conforme prévio acordo com a professora.
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(USP). São Paulo: Linear B, 2001.
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Artigos, dissertações e teses acerca dos temas a serem trabalhados.
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Para estudo extra classe, conforme prévio acordo com a professora.

