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HORÁRIOS 2022/1 – ALUNOS ESPECIAIS, G-PG E OUTROS PPG’S PUCRS 
 

DISCIPLINAS PROFESSOR (A) DIA DA SEMANA HORÁRIO MODALIDADE DE OFERTA 

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

SAULO GANTES SEGUNDA-FEIRA EE1 (11h30min – 13h) AULA REMOTA 

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 DE (10h30min – 12h15min) AULA REMOTA 

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 
SEGUNDA A SEXTA 

04 A 15/07 
HI (15h45min – 17h15min) PRESENCIAL INTENSIVA 

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 SEGUNDA-FEIRA FG (14h – 15h30min) AULA REMOTA 

ESTILO DE VIDA, AUTOCUIDADO E SAÚDE MENTAL (196EF-04) 
Ementa: Esta disciplina teórico-prática discute diferentes abordagens e 
ferramentas para o entendimento, manutenção ou modificação de 
comportamentos e hábitos saudáveis, com foco na melhora do estilo e 
qualidade de vida. A disciplina propõe ainda vivências práticas e a discussão de 
práticas de autocuidado e do estabelecimento de uma relação saudável com a 
alimentação, exercício físico e sono. 

ANA FEOLI E LUIS EDUARDO 
WEARICK 

TERÇA-FEIRA ABCD (8h – 11h15min) PRESENCIAL 

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) PRESENCIAL 
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DISCIPLINAS PROFESSOR (A) DIA DA SEMANA HORÁRIO MODALIDADE DE OFERTA 

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 TERÇA-FEIRA HIJ (15h45min – 18h15min) PRESENCIAL 

TEORIAS E INTERVENÇÕES EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA (313B8-02) 
Ementa: Teorias e perspectivas de análise sobre diferentes tipos de violência. 
Impacto da violência para o desenvolvimento humano. Práticas baseadas em 
evidências para avaliação, prevenção e intervenção de situações de violência. 
Métodos empregados para pesquisas em violência. 

LUÍSA HABIGZANG 
SEGUNDA A SEXTA 

04 A 15/07 
FG (14h – 15h30min) PRESENCIAL INTENSIVA 

 
 
 

Última atualização 23/12/2021
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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. 

 Mais informações em: http://www.pucrs.br/gpg/  

 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

DATA DESCRIÇÃO 
 

 

 

03/12/2021 a 07/01/2022 

 

 
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) 

 

07/01/2021 – a tarde 

 

As respostas das solicitações serão enviadas aos 

candidatos para o e-mail informado no formulário de 

pré-inscrição  

 

10 a 13/01/2022 
Matrícula na disciplina de Pós-Graduação pelo aluno de 

Graduação. 

07/03/2022 

Início das aulas no Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia (PPGP)  

 

http://www.pucrs.br/gpg/

