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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Psicologia da Educação  Código: ET053

 Natureza: 

 ( X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Correquisito:  Modalidade: Ensino Remoto Emergencial

 CH Total:60

 CH Semanal: 10

 

Padrão (PD):60

 

Laboratório
(LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 Orientada (OR):

00
Prática Específica
(PE): 00

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):00

EMENTA 

Contribuições da psicologia da educação para a formação docente. Concepções teóricas sobre desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações no
campo escolar.

                                                                                                              PROGRAMA

- Introdução à psicologia da Educação.

- Psicologia da Educação: História, objeto de estudo e importância na formação docente.

- Psicologia e Sociedade.

- Psicologia da Educação frente aos problemas da educação escolar brasileira.

- Concepção teórica behaviorista e a educação.

- A psicologia histórico-cultural de Vygotsky.

- A perspectiva cognitivista e o construtivismo piagetiano.

- Psicanálise e Sociedade: Os escritos sociais de Freud.

- Teoria crítica da sociedade e a psicanálise.

OBJETIVO GERAL

 

Conhecer as bases teóricas da ciência psicológica sobre a sociedade, as relações interpessoais, o desenvolvimento e a aprendizagem, bem como suas
possíveis contribuições para a prática docente.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

- (Re)conhecer a importância do conhecimento teórico da psicologia como ciência;

- Conhecer os postulados básicos das principais teorias da psicologia da educação;
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- Compreender as principais contribuições das teorias behaviorista, cognitivista, histórico-cultural, e psicanalítica;

- Estudar as possibilidades de contribuição da psicologia educacional no estudo da sociedade brasileira e os problemas da educação escolar.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina contará com os materiais didáticos: vídeos de até 10 minutos sobre os conteúdos da disciplina; leitura direcionada de textos sobre as temáticas
trabalhadas; resposta à quizes de maneira assíncrona para verificação de leituras realizadas; fóruns em que tanto docente quanto alunos poderão realizar
debates sobre o assunto da disciplina e registro de dúvidas sobre o conteúdo;

Sistema de Comunicação: O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) UFPR virtual será empregado para todas ações do curso, sendo o meio de
comunicação com os alunos e de disponibilização de materiais. Modelo de tutoria:

O professor será o tutor. O professor irá acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;

Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental: Os participantes do curso deverão se responsabilizar por ter acesso à internet, seja em suas
residências ou em local de trabalho. Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos: Haverá o período de três dias para ambientação dos
recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes e se incluirá um vídeo explicativo sobre o funcionamento da disciplina.

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por meio de um texto a ser produzido sobre as contribuições da disciplina que deverá ser entregue no dia 25/11. Reservando-se o dia
27/11 para entrega de texto como exame final, caso necessário.

Identificação do controle de frequência das atividades: A frequência será contabilizada conforme o aluno realize as atividades propostas na disciplina. Para
ser aprovado no curso, cada aluno(a) terá que alcançar, no mínimo, 70 (setenta) pontos e 75% (setenta e cinco) de frequência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
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aspectos no desenvolvimento de um campo de atuação psicológico. Acta comport., Guadalajara, v.21, n.4, p. 481-494,2013. Disponível em: <
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CRONOGRAMA

Semana 1 - 3/02 a 6/02- Ambientação da disciplina e tópico 1:  Introdução à psicologia da Educação(10h assíncronas)

 

Semana 2 - 08/02 a 13/02 - tópico 2: Psicologia da Educação: História, objeto de estudo e importância na formação docente (10h assíncronas)

 

Semana 3 - 22/02 a 27/02 - tópico 3: Psicologia e Sociedade (10h assíncronas)

 

Semana 4 - 01/03 a 06/03 - tópico 4: Psicologia da Educação frente aos problemas da educação escolar brasileira (10h assíncronas)

 

Semana 5 - 08/03 a 13/03: tópico 5: Concepção teórica behaviorista e a educação e a psicologia histórico-cultural de Vygotsky (10 h assíncronas)

 

Semana 6 - 15/03 a 20/03 tópico 6: perspectiva cognitivista e o construtivismo piagetiano; Psicanálise e Sociedade: Os escritos sociais de Freud; Teoria
crítica da sociedade e a psicanálise (10h assíncronas)

 

Semana 7 - 22/03 a 27/03 Revisão e exame final (10h assíncronas)

 

                                *Nº de turmas: 2 (Filosofia e Química  - diruno)   *Nº de vagas: 30 para cada turma  *Nome da/do(s) docente(s) responsável(eis):
Américo Agostinho Rodrigues Walger *E-mail: awalger@terra.com.br

 

Documento assinado eletronicamente por IASMIN ZANCHI BOUERI, VICE / SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIA E
FUNDAMENTOS DA EDUCACAO - ED, em 21/10/2020, às 21:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3045045 e o código CRC 74E3D2C2.
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