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EMENTA 

Evolução histórica dos fundamentos da Psicopatologia. Componentes da Psicopatologia: 

Semiologia, Patogenia, Síndromes Psicopatológicas, Entidades Nosológicas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS: 

1- Apresentar a evolução conceitual e diferentes modelos teóricos da Psicopatologia 

2- Discutir os conceitos de semiologia, patogenia, síndromes psicopatológicas e entidades 

nosológicas.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade I- Componentes da Psicopatologia 

1.1- Definição de Psicopatologia e ordenação de seus fenômenos e conceito de normalidade em 
Psicopatologia  

1.2 - Princípios gerais do diagnóstico psicopatológico. Do sintoma a síndrome  

1.3- As grandes síndromes psiquiátricas: Síndromes ansiosas, depressivas, manícas, neuróticas, 
psicóticas e demências. 

Unidade II Aspectos históricos e conceituais dos modelos psicopatológicos 

2.1- História conceitual das classificações em psicopatologia 

2.2- Psicopatologia descritiva: aspectos históricos e conceituais 

2.3- A contribuição de Jaspers, Binswanger, Boss e Tatossian para a Psicopatologia Fenomenológica 

2.4- A crise da psiquiatria centrada no diagnóstico 

2.5- Tradição clínica da psiquiatria, psicanálise e práticas atuais em saúde mental 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 



A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas disponibilizadas no Portal Didático 
(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e síncronas utilizando a plataforma/aplicativo Google Meet. O 
ensino será composto de aulas expositivas; leituras e discussões de textos; previamente fichados 
pelos docentes. A presença na aula será computada pelo envio da resenha (atividade assíncrona) 
referente à aula específica, sendo necessário que a/o aluna/o elabore e envie pelo menos 75% das 
resenhas para ser considerada/o frequente.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Síntese dos textos trabalhados (indicados como leitura obrigatória) e realização de um texto 
dissertativo final, a respeito de uma temática trabalhada ao longo da disciplina. Entrega das sínteses 
referentes aos componentes da psicopatologia: valor 3,0 pontos. Entrega das sínteses referentes 
aos aspectos conceituais dos modelos psicopatológicos: 3,0 pontos. Texto dissertativo final: valor 4 
pontos. A avaliação substitutiva constará de uma data indicada no cronograma da UC para entrega 
das resenhas que não foram realizadas no prazo indicado. Esta atividade não substitui a entrega do 
trabalho dissertativo. 
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