
 

 

  

 

HORÁRIOS 2022/2 - DISCIPLINAS G-PG 

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

EMOTION (31357-02) 
Ementa: Introduces the core theories about emotion, its development and its relationship 
with cognitive processes. 

ADRIANE ARTECHE TERÇA-FEIRA FG (14h – 15h30min) 
Aulas remotas 

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. 

ALEXANDRE ANSELMO QUINTA-FEIRA KL (18h15min – 20h) 
Aulas remotas 

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 

QUINTA-FEIRA BCDE (8h45min – 12h15min) 

 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 SEGUNDA-FEIRA HIJ (15h45min – 18h15min) 

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. 
 

MARGARETH OLIVEIRA SEGUNDA-FEIRA FG (14h-15h30min) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

Data Atividade 

06/07 a 

12/08/2022 

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 (disponível em: https://www.pucrs.br/saude/programa-de-pos-graduacao-em-

psicologia/ingresso-e-processo-seletivo/  

2. Atestado de matrícula na Graduação 

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

 

As respostas das solicitações serão enviadas aos candidatos para o e-mail informado no formulário de pré-inscrição 

25/07 a 

12/08/2022 

 

Matrícula na disciplina de pós-graduação pelo aluno de graduação aprovado pela Comissão Coordenadora do PPG  

08/08/2022 

 

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

 

  

IMPORTANTE 

 

 O processo de matrícula nas disciplinas deste Programa não é realizado no sistema de matrículas da Graduação, por isso a tramitação do 

registro é realizada 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 do Pós e o aluno realizar o acerto no Setor Financeiro da 

primeira mensalidade é que a matrícula será efetivada. 

  As aulas do PPGP iniciam no dia 08/08/2022. 

 

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