
 

PLANO DE APRENDIZAGEM 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Psicologia 

Disciplina: Temas Atuais em Psicologia da Saúde Código: - 

Professor: Me. Tailson Evangelista Mariano e-mail: tailson.mariano@fasete.edu.br 

CH Teórica: 40h   Créditos: 04 CH Prática: 20H CH Total: 60h Créditos: 03 

Pré-requisito(s):  

Período: 8° período Ano: 2019.1 

 

2. EMENTA: 

Estratégias de intervenção e práticas atuais sustentadas em discussão teórico-metodológica no 

campo da psicologia da saúde. Psicologia e Saúde. Regulamentação. 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA: 

 

1. Avaliação de problemas de ordem cognitiva, afetiva e comportamental em diferentes 

contextos e propor estratégias de psicoterapia cabíveis. 

2. Ser empático, diagnosticar, planejar e intervir em processos de prevenção e promoção da 

saúde, em nível individual e coletivo, e avaliar os resultados e impactos das intervenções 

psicológicas conduzidas em diferentes contextos. 

  

4. OBJETIVO GERAL  DA APRENDIZAGEM: 

 Através de ilustrações de temas, situações ou casos relacionados a psicologia vem 

possibilitar o aluno identificar as atuais formas de intervenção do psicólogo no campo da 

psicologia da saúde.  

 

5. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

 

 Sala de aula invertida; A técnica da sala aula invertida será utilizada quando se fizer 

necessária a leitura prévia dos textos e slides, ambos  serão disponibilizados 

antecipadamente para os discentes, para que estes possam se apropriar do conteúdo e o 

tempo em sala de aula será utilizado  para discussão do conteúdo, avaliações e elaboração 

de projetos 

 Visitas técnicas; 

 Storytelling - Com o uso da storytelling, pretende-se facilitar o processo da aprendizagem 

do aluno de forma que este venha a identificar posturas éticas e possíveis equívocos ou 

assertivas dos psicólogos utilizando-se de suas abordagens em diferentes espaços. As 

estórias, situações ou casos narrados serão elaborados pela docente ou pelos alunos. 

 

 

 



 

6. CONTEÚDOS: 

 

 Estratégias de intervenção e práticas atuais sustentadas em discussão teórico-metodológica 

no campo da psicologia da saúde.  

 Psicologia e Saúde.  

 Regulamentação. 

  

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

 1ª Etapa:  

 

I Avaliação Processual (5,0) pontos. 

II Avaliação Processual (5,0) pontos. 

1° Avaliação Institucional (10,0) pontos 

 

 2ª Etapa 

 

  I Avaliação Processual (5,0) pontos. 

  II Avaliação Processual (5,0) pontos. 

  1° Avaliação Institucional (10,0) pontos 

 
8. RECURSOS:  

 

 Sala (comum)  Sala Configuração Flexível Laboratório(s) - agendar 

Práticas em Campo  Kit multimídia  Outros (informar) 

  

9. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE: 

De acordo com a disponibilidade do professor ou pelo e-mail institucional. E-mail: 

tailson.mariano@fasete.edu.br 

 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. (Org). Psicologia Hospitalar: teoria e prática.  2 ed. 

São Paulo: Cengage, 2010. 

ANGERAMI-CAMON, Waldemar Augusto (org). Psicologia da Saúde: um novo significado para 

a prática clínica. São Paulo: Cengage, 2010. 

Psicologia hospitalar e da saúde: consolidando práticas e saberes na residência. 2 ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2011. 

 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CAMPOS, Terezinha Calil Padis. Psciologia hospitalar: a atuação do psicólogo em hospitais. São 



 

Paulo: EPU, 1995.  

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2012. 

MELLO FILHO, Julio. Grupo e Corpo: psicoterapia de grupo com pacientes somáticos. Porto 

Alegre: Casa do Psicólogo, 2007. E-book 

O psicólogo no hospital: da prática assistencial à gestão do serviço. São Paulo: Blucher, 2018. E-

book 

SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde. São Paulo: Vozes, 2010.  E-book 

 

12. LEITURA COMPLEMENTAR: 

Vídeos 

Artigos Científicos 

Base de Dados EBSCO 

Periódicos 

 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

Aulas nos Unidades Básicas de Saúde 

 

 

14. APROVAÇÃO:        

 

Aprovado em _____/_____/_____                                           Homologado em ____/____/_____ 

 

     

 COORDENADOR(A)                                                                      GERÊNCIA ACADÊMICA 

 

 

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela 

secretaria acadêmica da FASETE. 

 

 

 

 


