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HORÁRIOS 2021/1 - DISCIPLINAS ALUNOS ESPECIAIS / G-PG E OUTROS PPG’S DA PUCRS 

DISCIPLINA (por ordem alfabética) PROFESSOR (A) DIA HORÁRIO  

CONTEXTOS DE SAÚDE NA PSICOLOGIA CLÍNICA (313B9-02)  

Ementa: Modelo Biopsicossocial da Saúde na explicação do comportamento humano; o continum saúde-doença; 

comportamento de risco, estilo de vida e apoio social; promoção da saúde, prevenção, estresse associado à 

enfermidade, adesão ao tratamento médico, doenças crônicas e terminais, qualidade de vida; aplicações da 

Psicologia da Saúde com populações específicas e diferentes lugares de intervenção; metodologia aplicada à 

pesquisa em Psicologia da Saúde; o cuidado e o cuidador; bioética; tanatologia, o paciente terminal e sua família. 

IRANI ARGIMON TERÇA-FEIRA FG (14h – 15h30min) 

EMOTION (31357-02) - ministrada em inglês 

Ementa: Introduces the core theories about emotion, its development and its relationship with cognitive processes. 

ADRIANE XAVIER ARTECHE TERÇA-FEIRA HI (15h45min – 17h15min) 

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 (9H45min – 11H15min) 

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 EE1 (11h30min – 13h) 

PSICONEUROIMUNOENDOCRINOLOGIA (31359-02)  

Ementa: As relações entre aspectos psicológicos e os sistemas neuroendocrinológicos e imunológicos. 

LUIS EDUARDO WEARICK TERÇA-FEIRA CD (9H45min – 11H15min) 

TEORIAS E MÉTODOS EM COGNIÇÃO HUMANA (31393-02)  

Ementa: Pesquisa básica e aplicada em relação aos aspectos teóricos e metodológicos da Cognição Humana. 

AUGUSTO BUCHWEITZ E 

 LUIS EDUARDO WEARICK 

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

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 E  

KAREN SZUPSZYNSKI 

SEGUNDA-FEIRA HI (15h45min – 17h15min) 

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 FG (14h – 15h30min) 
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