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HORÁRIOS 2020/2 - DISCIPLINAS G-PG E ALUNOS ESPECIAIS 

DISCIPLINA PROFESSOR (A) DIA HORÁRIO  

PSICOTERAPIAS COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS (313B7-02) 

Ementa: A disciplina é caracterizada pelo estudo teórico e técnico da abordagem Cognitivo e 

Comportamental, enfatizando as técnicas de avaliação e intervenção psicoterapêutica. 

CAROLINA LISBOA E 

MARGARETH OLIVEIRA 
SEGUNDA-FEIRA HI (15:45 - 17:15) 

ANÁLISE AVANÇADA DE DADOS QUALITATIVOS (313A8-02) 

Ementa: Abordagens, métodos e técnicas de pesquisa qualitativa em Psicologia.  Principais correntes 

teórico-metodológicas que fundamentam as análises qualitativas de pesquisa nas ciências humanas. 

Métodos de investigação e procedimentos para coleta e análise de diferentes tipos de pesquisa com 

métodos qualitativos. 

ALEXANDRE GUILHERME SEGUNDA-FEIRA FG (14:00 - 15:30) 

PESQUISA QUANTITATIVA EM PSICOLOGIA II (313A6-03) 

Ementa: Apresenta e discute os métodos quantitativos no contexto mais amplo do conhecimento 

científico. Identifica os princípios dos métodos para tratamento e análise de dados quantitativos mais 

comuns no campo da Psicologia. Considera as vantagens, limitações e implicações do uso desses métodos 

quantitativos para a interpretação de resultados na pesquisa contemporânea em psicologia. Oportuniza 

o exercício teórico-prático das principais técnicas de tratamento de dados quantitativos e da redação e 

interpretação de resultados. 

WAGNER MACHADO TERÇA-FEIRA JK (17:30 – 19:00) 

OFICINA DE PRODUÇÃO TEXTUAL (313C1-02) 

Ementa: Etapas do processo de elaboração de artigo científico. Reflexão crítica em relação às etapas de 

criação, autonomia e produção do conhecimento científico em Psicologia. Planejamento e escrita de artigo 

científico. 

ANA FEOLI TERÇA-FEIRA CD (09:45 – 11:15) 

PSICOPATOLOGIA COGNITIVA EXPERIMENTAL (313B4-02) 

Ementa: Esta disciplina aborda, na perspectiva da psicopatologia cognitiva experimental, os principais 

modelos cognitivos dos transtornos relacionados a trauma e as abordagens cognitivo-comportamentais 

(psicoterapia e intervenções experimentais) no tratamento desses transtornos. 

CHRISTIAN KRISTENSEN QUARTA-FEIRA HI (15:45 - 17:15) 

ESTIGMA E PRECONCEITO – LEITURAS DIRIGIDAS (19695-04) 

Ementa: Essa disciplina será composta de leituras dirigidas a respeito dos temas Estigma e Preconceito. 

Objetiva-se a constituição de um conjunto de referências básicas a partir de leituras de textos clássicos e 

contemporâneos do campo da Psicologia, das Ciências Sociais e do Direito. Além disso, serão abordadas 

interfaces com debates atuais no contexto brasileiro, tais com preconceito relativo a marcadores como 

raça, deficiência, gênero, orientação sexual, entre outros. 

ANGELO COSTA QUINTA-FEIRA FGHI (14:00 - 17:15) 
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CALENDÁRIO PROGRAMA G – PG 2020/2 

 

Data Atividade 

01 a 17 de julho 

 

Pré-inscrição dos alunos de graduação no Programa G-PG.  

Interessados devem encaminhar para o e-mail psicologia-pg@pucrs.br, os 

documentos: 

1. Formulário de pré-inscrição 

2. Atestado de matrícula na Graduação 

3. Histórico tipo zero (Portal do aluno/ Sou Aluno) 

 

27 de julho 

 

As respostas das solicitações serão enviadas aos candidatos para o e-mail 

informado no formulário de pré-inscrição 

 

10 a 14 de agosto 

 

1. Matrícula na disciplina de pós-graduação pelo aluno de graduação 

aprovado pela Comissão Coordenadora do PPG  

2. Início das aulas no Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) 

 

 

IMPORTANTE 

 

 O processo de matrícula nas disciplinas deste Programa não está vinculado à matrícula da 

Graduação, por isso o processo é realizado junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia (PPGP). 

 Após a secretaria do PPGP realizar o registro de reserva da disciplina no sistema e o aluno 

realizar o acerto no setor financeiro da primeira mensalidade é que a matrícula será efetivada 

e poderá a partir de então, assistir às aulas. 

 As aulas do PPGP iniciam no dia 10/08/2020. 
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