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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade curricular 

Felicidade 

Departamento 

CCO 

Período 

S/p 

Carga Horária 

Código 
CONTAC 

FA102 

Teórica 

18 

Prática 

0 Total 

18 Síncrona 

11 

Assíncrona 

07 

Tipo 

Eletiva 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado 

Pré-requisito 

- 

Co-requisito 

- 

 

EMENTA 

Psicologia positiva como forma de contribuir para a felicidade dos indivíduos. Os sete 
passos necessários para a felicidade. A felicidade como a precursora do sucesso. O 
auto-conhecimento como pré-requisito para a felicidade. A energia psíquica e o 
conceito psicológico de energia. Empatia e abstração.  

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais: Proporcionar ao aluno conhecimentos teóricos e vivências práticas 
acerca da psicologia positiva.  
Objetivos Específicos: 

• Estudar os fundamentos da psicologia positiva; 

• Propósito e sentido na vida; 

• Conhecer os sete princípios para se alcançar a felicidade; 

• Explorar os benefícios da felicidade.  

• Vivenciar metodologias e estratégias para alavancar a psicologia positiva e 
encontrar oportunidades nas adversidades; 

• Conhecer o conceito psicológico de energia e aplicá-lo à vivência do cotidiano; 

• Vivenciar estratégias de auto-conhecimento; 

• Definir empatia e abstração. 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A psicologia positiva. 
2. Propósito e sentido na vida. 
3. Os sete princípios - apresentação.  
4. O benefício da felicidade.  
5. O ponto de apoio e a alavanca.  

CURSO: Farmácia Turno: Integral 

Ano: 2021 Semestre:  Primeiro 

Docente Responsável: Paulo Afonso Granjeiro 
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6. O efeito Tetris.  
7. Encontre oportunidades nas adversidades. 
8. A regra dos 20 segundos. 
9. Investimento social.  
10. O efeito propagador. 
11. Autoconhecimento. 
12. Empatia e abstração. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, vídeo-

aulas, e dinâmicas de grupo (vídeo conferência por Google meet). 

• Serão desenvolvidas atividades síncronas (11 h/a) e assíncronas (7 h/a). Por semana será no 
máximo 0,5 h de atividade síncrona. 
Atividades síncronas: Aula dialogada (apresentação de modo síncrono por vídeo conferência). 
Atividades assíncronas: Dinâmicas em grupo (vídeo chamada entre os estudantes), fórum de 
dúvidas pelo portal didático, vídeos aulas, dentre outras. 

• As aulas serão realizadas da seguinte forma: será disponibilizado material de leitura, e vídeos 
previamente elaborado pelo professor ou vídeo aulas disponíveis na internet sobre o conteúdo 
da aula (atividade assíncrona). As vídeo conferências serão realizadas com a apresentação dos 
conhecimentos teóricos, discussão dos conteúdos com participação ativa do estudante e 
esclarecimento de dúvidas. 

• Dúvidas sobre o conteúdo que surgirem após o atendimento por videoconferência, durante o 
horário das aulas síncronas, poderão também ser retiradas via mensagens no Portal Didático; 

• Todo o material necessário para o acompanhamento da disciplina será disponibilizado pelo 
professor via portal didático. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
• A avaliação será realizada de forma contínua por meio de atividades disponibilizadas no Portal 

Didático, por atividades assíncronas. 

• As atividades poderão ser individuais ou em grupo, conforme o cronograma (a ser 
disponibilizado no primeiro dia aula), e enviados através do Portal Didático ou por outro meio a 
ser definido pelo professor.  

• A assiduidade será computada através da entrega das atividades correspondentes ao tema da 
aula dentro do prazo estabelecido. Serão aceitas somente as atividades apresentadas e 
entregues até o prazo previsto no cronograma. Caso seja configurado plágio, o aluno receberá 
pontuação 0 (zero) para a atividade e não receberá presença nas aulas correspondentes. 

• Serão 4 atividades no decorrer do semestre, com valor de 10 pontos cada atividade, conforme a 
seguinte fórmula: 

 

 

 
•  No final do semestre será aplicada uma atividade substitutiva (AS) para os alunos que não 

atingirem média 6,0; prevista para a última semana de aula, que compreenderá todo o 
conteúdo do semestre e valerá 10 pontos. Para os alunos que realizar a atividade substitutiva a 
nota final será calcula da seguinte fórmula: 
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1ª, 2016. 
3. Frankl, V.E. Em busca do sentido: Um psicólogo no campo de concentração. 
Editora Vozes, 42ª Edição, 2017. 
4. Snyder, C.R., Lopez, S.J. Psicologia Positiva: Uma Abordagem Científica e Prática 
das Qualidades Humanas. Editora: Artmed; Edição: 1ª, 2008 
5. TED: https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work 
6. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-gtlWxYf9LI 
7. Artigos científicos relacionados ao tema. 

 

 
1. Essa é uma Unidade Curricular específica para o Ensino Remoto Emergencial? 

(   ) SIM          ( X  ) NÃO  
Se respondeu SIM, por favor, responda as perguntas 2 e 3. 

2. A qual UC do PPC do Curso de Farmácia (2014) essa UC dará equivalência? 

Nome: _____________________________________________________ 
Código CONTAC: __________________ Período de Oferecimento: _____ 
3. Haverá necessidade do(a) acadêmico(a) cursar outra UC para conseguir a equivalência? (   ) 

SIM          (   ) NÃO. 

Se SIM. Qual UC? ______________________________ Carga Horária: _____ 
Essa UC complementar será oferecida:  
(   ) no período remoto subsequente 
(   ) no retorno das atividades presenciais 

 

4. Você deseja oferecer esta Unidade Curricular nos cursos de Farmácia e 

Bioquímica simultaneamente? Assim como na Medicina e Enfermagem? 

( X ) SIM 
(   ) NÃO 

 

https://www.amazon.com.br/Psicologia-Positiva-Pr%C3%A1tica-Felicidade-Qualidades/dp/8566248511/ref=sr_1_13?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=martin+seligman&qid=1558522375&s=books&sr=1-13
https://www.amazon.com.br/Psicologia-Positiva-Pr%C3%A1tica-Felicidade-Qualidades/dp/8566248511/ref=sr_1_13?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=martin+seligman&qid=1558522375&s=books&sr=1-13
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work
https://www.youtube.com/watch?v=-gtlWxYf9LI

