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HORÁRIOS DISCIPLINAS G-PG E ALUNOS ESPECIAIS – 2020/1 
Inscrições na Secretaria do 9º andar  

 

DISCIPLINA PROFESSOR (A) DIA DA SEMANA HORÁRIO PRÉDIO / SALA 

TEORIAS E MÉTODOS EM COGNIÇÃO HUMANA (31393-02) 
Ementa: Pesquisa básica e aplicada em relação aos aspectos teóricos e metodológicos da 
Cognição Humana. 

Lilian Stein Segunda-feira 2HI (15:45 – 17:15) 11 / 705 

TEORIAS E MÉTODOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA (31395-02) 
Ementa: A disciplina irá abordar os conteúdos de Psicologia e Psicologia Clínica, assim como 
a pesquisa na Psicologia Clínica, o histórico e a base conceitual, os contextos da Psicologia 
Clínica com temas e problemas atuais, os métodos, as pesquisas de resultados e de 
processos e a ética na Psicologia Clínica. 

Margareth Oliveira Terça-feira 3HI (15:45 – 17:15) 11 / 705 

TEORIAS E MÉTODOS EM PSICOLOGIA SOCIAL (31398-02) 
Ementa: Teorias e métodos que fundamentam a discussão epistemológica na Psicologia 
Social Contemporânea. Contribuições teóricas e metodológicas, clássicas e atuais, que 
apresentam a área e instrumentalizam a pesquisa psicológica no campo social. 

Kátia Rocha  Terça-feira 3HI (15:45 – 17:15) 11 / 705 

PSICOBIOLOGIA E NEUROCIÊNCIA COGNITIVA DOS TRANSTORNOS MENTAIS (31356-02) 
Ementa: Pesquisa básica e aplicada em relação aos aspectos psicobiológicos e moleculares 
dos transtornos mentais. Neurociência cognitiva dos transtornos mentais. 

Rodrigo Grassi e 
Thiago Viola 

Terça-feira 3CD (09:45 – 11:15) 11/ 306 

PSICOMETRIA (19694-03) 
Ementa: A disciplina tem como propósito construir conhecimentos avançados nas teorias e 
técnicas psicométricas. Utilizando uma metodologia baseada em desafios e projetos, 
espera-se com a disciplina capacitar os discentes, de forma prática, a compreender o 
desenvolvimento de medidas psicométricas desde a fase teórica até a fase analítica. Serão 
abordados os fundamentos da medida psicológica, desde as medidas psicofísicas até as 
modernas técnicas de Teoria de Resposta ao Item e Análise de Rede. Ao cursar a presente 
disciplina o discente estará apto a desenvolver, adaptar e refinar medidas psicométricas. O 
discente desenvolverá habilidades analíticas suficientes para estimar os parâmetros de 
fidedignidade e validade de medidas psicométricas por meio de ferramentas avançadas no 
ambiente R. A disciplina se destina a atender a qualquer área do conhecimento que utilize 
medidas ou técnicas psicométricas. 

Wagner Machado Segunda-feira 2JKL (17:30 – 20:00) 11/ 706 
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HORÁRIOS DISCIPLINAS G-PG E ALUNOS ESPECIAIS – 2020/1 
Inscrições na Secretaria do 9º andar  

 

DISCIPLINA PROFESSOR (A) DIA DA SEMANA HORÁRIO PRÉDIO / SALA 

EMPREENDEDORISMO NA CIÊNCIA (19693-03) 
Ementa: Introdução ao empreendedorismo e promoção de reflexão sobre o potencial 
aplicado de pesquisas de tese e dissertação, bem como sua capacidade para gerar 
produtos, serviços, eventos e negócios a partir dos procedimentos e resultados de 
pesquisas. Os conteúdos abordados serão: fundamentos da pesquisa científica; 
planejamento de carreira; empreendedorismo e trabalho decente; propriedade 
intelectual e patentes; design thinking, constituição de equipes de trabalho, ecossistemas 
de empreendedorismo e inovação, gestão de projetos, formas e estratégias de 
divulgação da ciência. 

Alex Guilherme e 
Manoela Ziebell 

quarta-feira 4CDE (09:45 – 12:15) 11/ 306 
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